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MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL 
ESCOLAR MUNICIPAL – CONSELL D’EDUCACIÓ DE LA 
CIUTAT DE FIGUERES 
 
 
PREAMBUL 
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pendent de desenvolupament 
reglamentari, la qual deroga la Llei 25/1985, del 10 de desembre, dels consells 
escolars, preveu en el seu article 173 la constitució de consells escolars municipals, 
així com el Decret 404/1987, de 22 de desembre, regula les bases generals sobre 
l'organització i el funcionament dels consells escolars  municipals. 
 
 
1.- OBJECTIUS 
 
El Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres es 
constitueix com un organisme, d’assessorament, consulta, i participació sobre 
qualsevol tema relacionat amb l’educació no universitària dins l’àmbit territorial del 
municipi de Figueres. 
 
 
2.- FUNCIONS 
 
El Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres ha d’ésser 
escoltat i consultat per les administracions educatives, el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament, sobre les qüestions relacionades amb l’educació no 
universitària en l’àmbit municipal. 
 
Així mateix, podrà requerir d’aquestes administracions la informació i el suport 
tècnic que li calgui pel desenvolupament de la seva activitat. 
 
L’acció del Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres, 
atès el seu caràcter d’organisme participatiu, consultiu i representatiu de la 
comunitat educativa local, d’acord amb els objectius que s’estableixen al punt 1 
d’aquest mateix Reglament, es desenvoluparà en l’estudi i tractament de les 
següents qüestions: 
 
a) L'estudi i la  planificació de les places escolars del municipi i la determinació de 
les zones d’influència dels centres docents públics i privats concertats, així com la 
proposta de criteris de distribució equitativa de les demandes d’escolarització 
obligatòria i no obligatòria, en tots els nivells d’educació no universitària. 
 
b) Les actuacions que contribueixin a la millora del rendiment i l’escolarització real 
a la ciutat. 
 
c) El desenvolupament d’accions compensatòries per corregir les desigualtats 
derivades del context social, econòmic i cultural de l’alumnat, afavorint la igualtat 
d’oportunitats entre els alumnes. 
 
d) Els criteris d’integració a l’escola i a la societat dels infants i joves amb 
necessitats educatives especials. 
 
e) El foment d’activitats que tendeixin a la millora de la qualitat educativa i la 
renovació pedagògica, en el marc d’una escola catalana activa, democràtica, 
científica, crítica, lliure, no discriminatòria i adaptada al medi en el qual s’inscriu. 
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f) Les actuacions, en matèria d’activitats complementàries i extraescolars, que 
puguin complementar, enriquir i adaptar al medi el currículum escolar dels diferents 
nivells educatius a tots els ciutadans en general. 
 
g) Els convenis de col·laboració entre l’Administració competent i les institucions i 
els organismes públics o privats que afecten l’educació dins l’àmbit del municipi. 
 
h) Els criteris d’emplaçament i construcció dels centres educatius públics de la 
ciutat. 
  
i) La renovació i manteniment dels centres educatius públics de la ciutat. 
 
j) L’optimització dels recursos humans, pressupostaris i materials dels centres 
educatius de la ciutat als nivells no universitaris. 
 
k) La proposta d'accions educatives de ciutat en coordinació amb els plans 
estratègics del municipi. 
 
 
3.- COMPOSICIÓ 
 
3.1.- El Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres, 
sempre d’acord amb la normativa vigent, serà presidit per l’Alcalde/essa de la ciutat 
o Regidor/a d’Educació, prèvia delegació per part de l’Alcalde/essa i estarà 
constituït per un màxim de 70 membres, representants dels diferents sectors de la 
comunitat educativa del municipi, d’acord amb la distribució següent: 
 
a) 9 representants de la corporació municipal. Designats pel Plenari de 

l’Ajuntament. 
 
b) 9 representants dels alumnes: 

- 7 escollits entre els que representen els seus companys/es als consells 
escolars  dels instituts públics. 
- 2 escollits entre els que representen els seus companys/es als consells 
escolars  dels centres concertats de secundària.   

 
c) 9 representants dels pares i mares d'alumnes: 

- 6 escollits entre els que ho són als consells escolars dels centres:  
- 4 de les escoles: 3 per les públiques i 1 per les concertades. 
- 2 dels instituts: 1 pels públics i 1 pels centres concertats. 

 - 3 en representació de les associacions de pares i mares d'alumnes. 
 
d) 9 representants dels professors/es i mestres: 
 - 9 escollits entre els representants als consells escolars dels centres: 

- 6 de les escoles: 5 per les públiques i 1 per les concertades. 
- 3 dels instituts: 2 pels públics i 1 pels centres concertats. 

  
  
e) 4 representants del personal d’administració i serveis, dels quals: 

- 2 escollits entre els representants als consells escolars de les escoles. 
- 1 escollit entre els que formen part dels consells escolars dels instituts. 
- 1 escollit entre els que formen part dels consells escolars dels centres 

concertats. 
 
f) 9 representants dels directors/es i titulars de centres: 
       - 6 directors/es d’escoles: 5 per les públiques i 1 per les concertades. 
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- 3 directors/es d’instituts: 2 pels públics i 1 pels centres concertats. 
 
 
 
 
3.2 També formaran part del Consell Escolar Municipal de Figueres: 
 

a) 9 representants d'altres àmbits educatius, conforme a la següent distribució: 
 

- 1 representant de l’àrea de serveis a les persones de l’ajuntament de Figueres, 
per defecte el coordinador/a del Servei d’Educació. 
- 1 representant de l’àrea de promoció econòmica de l’ajuntament de Figueres 
- 1 representant de l’àrea de Serveis al Territori i Medi Ambient de l’ajuntament de 
Figueres 
- 1 representant del Consorci de Benestar Social de l’Alt Empordà  
- 1 representant de l’Escola Oficial d’Idiomes  
- 1 representant del Centre de Formació d’Adults Maria Verdaguer 
- 1 representant de les Llars d’infants municipals 
- 1 representant de les Llars d’infants privades  
- 1 representant de les entitats d’educació en el temps lliure 
         
   
b) El president/a pot convocar a proposta  del consell o de la comissió permanent 
representants d’altres àmbits que sense dret a vot es considerin d’interès pel 
Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres.  
 
Habitualment es convidarà: 
- 1 representant del Consell Local de Joventut 
- 1 representant de l’Escola de formació d’Adults Josep Pla 
- 1 representant de l’UNED 
- 1 representant de l’Escola d’Hostaleria de Figueres 
- 1 representant de les Escoles de Música autoritzades pel departament d’educació 
- 1 representant de les Escoles de Dansa autoritzades pel departament d’educació 
- 1 representant de l’Escola Municipal de Teatre 
- 1 representant del Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
 
3.3. A més, podran formar part del Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació 
de la ciutat de Figueres, per designació i sense dret a vot, sense perjudici del que 
disposi la normativa vigent reguladora de les bases generals d’organització i 
funcionament dels consells escolars municipals: 
 
a) el cap i/o altres representants dels Serveis Territorials d'Ensenyament. 
b) 1 representant de la Inspecció Tècnica d'Ensenyament. 
c) el cap i/o representant dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà. 
 
 
4.- FUNCIONAMENT 
 
4.1.- El Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres 
estarà estructurat, com a òrgans bàsics, per un Plenari, una Comissió Permanent, 
Comissions de Treball, Presidència i Secretaria. 
 
4.2.- Les funcions, la composició i el règim de reunions, acords i actes d’aquests 
òrgans s’establiran a través d’un Reglament de Règim Intern que ho desplegarà. En 
termes generals el funcionament seria el que es recull en els punts que segueixen. 
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4.3.- Per dinamitzar i agilitzar el funcionament del Consell Escolar Municipal – 
Consell d’Educació de la ciutat de Figueres, la Comissió Permanent serà l’òrgan que 
es trobarà en sessions de treball més freqüents per coordinar el treball de les 
diferents comissions de treball, preparar l'ordre del dia del plenari quan calgui, 
documentar els temes que aquest acordi i tractar temes d’urgència, si s’escau. 
 
4.4.- Es constituiran comissions de treball, per tractar temes o àmbits que s'aniran 
determinant en funció de les necessitats, sempre que la dinàmica de consell així ho 
recomani i ho aprovi el Plenari corresponent. 
 
4.5.- El plenari del Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de 
Figueres es reunirà en sessió ordinària una vegada cada trimestre i 
extraordinàriament sempre que el president ho consideri oportú o que li ho demani 
un terç dels seus membres per escrit: a l’inici del curs escolar per planificar el curs, 
a mig curs escolar a fi de revisar, valorar, informar i fer un seguiment conjunt dels 
temes amb tots els membres, i a final del curs escolar. 
 
4.6.- El Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres 
podrà demanar, quan hagi de tractar temes específics o puntuals que així ho 
requereixin, l’assistència de persones de reconeguda vàlua i coneixements en la 
matèria. De la mateixa manera pot sol·licitar-se la presència assídua o no, de 
representants d’associacions.  
 
4.7.- El Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres 
elaborarà una memòria anual d’actuació que es distribuirà entre els membres de la 
Comunitat Educativa i individualment entre tots els representants que conformen el 
Consell d’Educació de la ciutat de Figueres. 
 
4.8.- El secretari/a del Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de 
Figueres serà, tal i com preveu la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, un vocal o una vocal 
del mateix òrgan o  una persona al servei de l’administració pública corresponent, 
en aquest darrer cas assisteix a les sessions amb veu i sense vot.  
 
5.- RENOVACIÓ DELS MEMBRES 
 
5.1.- El procediment de renovació dels membres del Consell Escolar Municipal – 
Consell d’Educació de la ciutat de Figueres es realitzarà tal com es recull a la 
normativa, actualment el Decret 404/1987 esmentat al Preambul, i es regularà 
d’acord amb allò que disposa el present reglament.  
 
5.2.- Els membres del Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de 
Figueres ho són en representació d'un sector. No obstant això, a efectes electorals i 
de renovació, es poden agrupar segons quin sigui el sistema de ser elegits:  
 
a) Membres que ho són per designació: afecta el sector Ajuntament, el 
representants del Serveis municipals de l’Ajuntament de Figueres, els representants 
dels  Serveis  Territorials d’Educació. Aquests es renovaran quan l'ens que els 
designa ho consideri oportú. 
 
b) Membres que ho són com a representants dels consells escolars de centre: 
afecta els sectors de pares i mares d’alumnes, alumnes, mestres i professors i 
personal d’administració i s’elegiran en eleccions entre els representants de cada 
sector en els diferents consells escolars de cada centre. 
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c) Membres que ho són com a representants d'associacions i entitats: afecta el 
sector de pares i mares d’alumnes i entitats vinculades amb el sector altres àmbits 
educatius. Aquests es renovaran quan l'entitat que els designa ho consideri oportú. 
 
d) Membres que ho són amb representació tancada: És el cas de directors/es i 
titulars, ensenyaments no reglats i ensenyaments de règim especial. En aquest cas 
es renovaran directament en funció dels nomenaments per a l'exercici dels seus 
càrrecs. 
 
5.3.- Els membres elegits per al Consell d’Educació de la ciutat de Figueres – CEM 
ho seran per dos cursos escolars. La renovació es realitzarà una vegada hagin 
conclòs les eleccions dels consells escolars dels diversos centres d’ensenyament de 
la ciutat de Figueres. El procediment per a l’elecció dels representants de cada 
sector serà per votació lliure i democràtica entre els representants al consell escolar 
de cada centre de la ciutat. 
 
5.4.- Si algun dels sectors no presenta els seus representants al Consell Escolar 
Municipal de Figueres dins el termini fixat per a la constitució i per a les successives 
renovacions la seva absència en el Consell no invalidarà les resolucions que 
s’adoptin. 
 
5.5.- Es perd la condició de membre del Consell d’Educació de la ciutat de Figueres 
– CEM per: a) renúncia expressa, b) pèrdua de la representació del sector, c) 
cessament disposat per la Presidència dels membres designats, o d) canvi de 
persones en el càrrec. Es podrà continuar essent membre del Consell fins a la 
convocatòria d’eleccions quan es donin els segon o el quart supòsit (b i d), amb el 
vistiplau de l’interessat. 
 
5.6.- Les vacants que es produeixin seran cobertes, respectivament, pel candidat 
següent, per nova designació de la Presidència, per eleccions del sector convocades 
de nou, o, en el cas de col·l3ctius tancats, per nova designació. 
 
 
 
6.- REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
 
6.1.- El Consell Escolar Municipal – Consell d’educació de la ciutat de Figueres, 
d’acord amb la normativa vigent, elaborarà el seu propi  reglament de règim intern, 
el qual desplegarà les següents qüestions: 
 
a) Els òrgans del Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de 
Figueres, la seva composició i funcions. 
b) El funcionament intern dels diferents òrgans i el règim de reunions, les 
convocatòries de les sessions,  l’adopció d’acords i les actes. 
c) El sistema de publicació dels acords i la difusió del treball del Consell Escolar 
Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres. 
d) La previsió per la confecció de la memòria anual d'activitats.  
 
 
DISPOSICIO FINAL 

Aquest reglament del Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de 
Figueres entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament, als quinze dies hàbils 
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província,  i  transcorregut el termini de 
comunicació a què es refereixen els art. 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.  
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queda derogat l'anterior Reglament del Consell Escolar Municipal de la ciutat de 
Figueres. 
 
 
Diligència.- S’estén per fer constar que aquest reglament que consta d...... fulls, 
escrits a una sola cara, segellats amb el segell de l’Ajuntament i signats per mi, va 
ser aprovat inicialment en la sessió del Ple de l’ajuntament de data           
Dono fe. 
 
 
 
El secretari general 
  


