REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE RUBI
Article 1. El Consell Escolar Municipal és l'òrgan sectorial de participació, consulta i assessorament en qualsevol
aspecte de l'ensenyament dins l'àmbit del municipi.
Article 2. El CEM es regirà per allò que disposen el present Reglament, la LODE i la legislació complementària
sobre els Consells Escolars, especialment la Llei 25/85 i el Decret 404/87.
OBJECTIUS
Article 3. El CEM tindrà com a objectius fonamentals la participació i la consulta en la gestió dels temes que
afecten l'ensenyament no universitari, en el municipi i canalitzar les propostes i les demandes vers
l'administració educativa que correspongui.
TÍTOL I.- FUNCIONS
Article 4. El CEM haurà d'ésser consultat per l'Administració Educativa i també podrà ser consultat per
l'Ajuntament sobre les qüestions següents:
a) Els criteris d'emplaçaments de nous edificis escolars.
b) Les prioritats en els programes i en les actuacions que afectin la conservació, el manteniment,
l'ampliació o la renovació dels centres públics.
c) Els convenis i els acords de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i amb
les institucions i els organismes educatius que afectin l'ensenyament dins del municipi.
d) Les actuacions i les normes municipals que afectin serveis educatius complementaris i extraescolars
amb incidència en el funcionament dels centres docents.
e) Les actuacions que afavoreixin l'ocupació real de les places escolars amb la finalitat de millorar el
rendiment educatiu i, si cal, fer factible l'obligatorietat de l'ensenyament.
f) El foment d'aquelles activitats amb les quals s'intenti millorar la qualitat educativa, especialment pel
que fa a l'adaptació de la programació al medi.
g) La utilització dels centres escolars fora de l'horari escolar.
h) Les competències educatives que afectin l'ensenyament no universitari i que la legislació atorga al
municipi.
i) Desenvolupament d'accions compensatòries per corregir desigualtats provinents del context
econòmic, social i cultural de l'alumne.
Article 5. El CEM podrà sol·licitar informació a l'Administració Educativa i a l'Ajuntament sobre qualsevol
assumpte relacionat amb l'ensenyament dins de l'àmbit municipal.
Article 6. En l'exercici de la seva funció assessora, el CEM podrà elevar informes i propostes a l'Administració
Educativa, a l'Ajuntament i als Consells Escolars d'àmbit superior sobre qualsevol tema, assumpte o matèria
relacionats amb les seves funcions i competències.
Article 7. El CEM elaborarà una memòria anyal, la qual coincidirà amb el final del curs escolar i haurà d'enviar-la
al Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
Article 8. El CEM elaborarà el Reglament de Règim Intern del propi Consell el qual no podrà contradir el que
disposen la Llei 25/85, la Llei de Procediment Administratiu i el present Reglament.
Article 9. Podrà assumir, tanmateix aquelles competències que li siguin atribuïdes per la legislació vigent en
cada moment, o bé, per delegació de l'administració educativa.

TÍTOL II.- COMPOSICIÓ
Article 10. El CEM estarà integrat pels següents membres:
- President: L'alcalde, el qual podrà delegar en un conseller de l'Ajuntament qui tindrà el càrrec de vicepresident.
- Vocals:
- 8 consellers de l'Ajuntament, designats pel Ple.
- 8 representants dels pares, els quals seran escollits de la següent manera:
- 2 dels Consells Escolars dels Centres Públics.
- 2 dels Consells Escolars dels Centres Privats - concertats.
- 3 de les APAS dels Centres Públics, un dels quals, com a mínim, serà d'ensenyament
secundari.
- 1 de les APAS dels Centres Privats - concertats.
- 8 representants dels alumnes que seran escollits de la següent manera:
- 4 del Consells Escolars dels Centres Públics de Primària.
- 2 dels Consells Escolars dels Centres Privats - concertats de Primària.
- 2 de secundària.
- 8 representants dels mestres i professors, els quals seran escollits de la següent manera:
- 3 dels Consells Escolars dels col·legis públics d'Ensenyament Infantil i Primària.
- 2 dels Consells Escolars dels col·legis privats - concertats.
- 1 dels Consells Escolars dels Centres de Secundària.
- 2 dels sindicats més representatius.
- 8 representants dels directors i titulars:
- 4 dels col·legis públics d'Ensenyament Infantil i Primària.
- 2 dels col·legis privats - concertats.
- 2 dels Centres d'Ensenyament Mitjà.
- 4 representants del personal no docent.
- 3 dels Consells Escolars dels Centres Públics.
- 1 dels Consells Escolars dels Centres Privats - concertats.
- 1 representant de l'Escola d'Adults.
- 1 representant de l'Escola d’Art.
- 1 representant de l’Escola de Música.
- 1 representant de l'Escola Municipal Bressol.
- 1 representant de les escoles bressol privades.
- 1 representant de les Associacions de Veïns.
- 1 representant del Centre de Recursos Pedagògics.
- 1 representant de l'Equip d'Atenció Psicopedagògica (EAP).
- 1 representant de l'Àmbit d'Educació de l'Ajuntament.
- 1 representant de Serveis Socials d'Atenció Primària.
- 1 representant de l'Àmbit de Cultura i Lleure.
- 1 representant de Moviment de Mestres de Rubí.
El Departament d'Ensenyament de la Generalitat podrà designar representants seus per assistir a les sessions
del Consell.
Article 11. El Ple del CEMR designarà d'entre els seus membres el seu secretari, d'acord amb la Llei de
Procediment Administratiu.

AMPLIACIÓ DEL CONSELL
Article 12. El CEM, per majoria absoluta dels seus membres en podrà acordar l'ampliació, així com la disminució
quan calgui per obtenir la màxima representativitat dels sectors relacionats amb l'ensenyament a la nostra
localitat. Els tràmits per portar-lo a efecte hauran de ser els mateixos que per a l'aprovació del seu Reglament.
Article 13. Podran, tanmateix, assistir a les reunions del Consell, amb veu i sense vot, les persones i els
representants d'entitats que, si ho requereixi l'Ordre del Dia, llur opinió o assessorament puguin ser convenients
o necessaris per adoptar un acord o per garantir la suficient informació i el coneixement sobre qualsevol tema
concret.

TÍTOL III.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT
Article 14. El CEM es regirà, en el seu funcionament, per allò que es disposa en el present Reglament, així com
per allò que estableix el Reglament de Règim Interior del propi Consell.
En tot allò no previst, s'aplicarà el que disposa el Títol I, Capítol 2 de la Llei de Procediment Administratiu.
Article 15. Els òrgans col·legiats de Govern del CEM són:
- El Plenari
- La Comissió Permanent
Tanmateix, el Reglament de Règim Intern fixarà els criteris de creació de Comissions de Treball sobre temes
específics o puntuals.
Article 16. El Ple del CEM es reunirà, en sessió ordinària, una vegada per trimestre i a l'inici i a l'acabament del
curs escolar.
No obstant això, es podran convocar, de manera extraordinària, a proposta de la Presidència de la CP o quan
ho sol·licitin, per escrit, almenys una tercera part dels membres del Consell.
Article 17. La Comissió permanent del Consell Escolar Municipal serà designada pel Ple i s'haurà de garantir,
tant com sigui possible, la proporcionalitat i la representació de tots els sectors presents en el Consell.
La missió de la Comissió Permanent serà preparar l'ordre del dia de les reunions del Ple així com gestionar els
seus acords.
La seva organització i el seu règim de funcionament es regularà en el Reglament de Règim Interior.
Article 18. Els acords dels òrgans col·legiats s'adoptaran per majoria simple i decidirà, en cas d'empat, el vot de
qualitat del president.
Article 19. Els membres seran escollits per al Consell Escolar Municipal per una durada de dos cursos escolars i
es renovaran per meitat en cada sector al final de cada curs.
Els vocals regidors de l'Ajuntament estaran condicionats, quant a duració, a les disposicions sobre règim
electoral general.
Article 20. Quan un membre del Consell Escolar deixi de formar part del sector que representa, deixarà de
formar part del Consell automàticament. Aquesta vacant haurà de ser ocupada pel candidat del mateix sector
que segueixi en nombre de vots, d'acord amb els resultats de les darreres eleccions.
En cas de no haver-hi reserves, s'escollirà un nou representant, coincidint amb la renovació parcial de caràcter
anual.

