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Text Refós 
Incorpora l’aprovat pel Ple municipal en dates 8.9.2004 (BOPB 276 de 17.11.2004), 

15.12.2004 (BOPB núm. 311 de 28.12.2004); la modificació aprovada pel Ple en data 
14.11.2007 (BOPB núm. 284 de 27.11.2007) i l’última modificació aprovada pel Ple  10 

desembre 2015  (BOPB 22.2.2016) 
 
 
 

REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  
 

CAPÍTOL I: Naturalesa i àmbit 
 
Art.1. El Consell Escolar de Sant Fruitós de Bages es configura com un organisme de 
consulta i de participació de tots els sectors afectats en la programació de l’ensenyament no 
universitari dins del terme de Sant Fruitós de Bages. 
 
CAPÍTOL II: Objectius 
 
Art. 2. Amb la constitució del Consell Escolar de Sant Fruitós de Bages, d’acord amb la 
legislació educativa vigent, l’Ajuntament manifesta la seva voluntat d’aconseguir els 
següents objectius: 
 

a) Vetllar pel dret a l’educació de qualitat per a tothom, per així afavorir la cohesió 
social i garantir el benestar i la qualitat de vida de les persones. 

b) Definir el poble des d’un punt de vista educatiu. 
c) Mantenir un corrent d’informació, estudi i deliberació entre l’administració 

municipal i els diferents sectors de la comunitat escolar sobre la planificació, 
actuacions i problemàtica general que afecta els centres educatius de la ciutat. 

d) Possibilitar que les línies d’actuació educativa de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages compti amb la consulta i assessorament dels centres educatius del 
municipi. 

e) Sensibilitzar tot el poble, i entitats i ciutadans en particular, sobre la importància 
de la participació dels sectors treballadors de l’ensenyament, les famílies i els 
alumnes en el procés educatiu així com en la gestió dels centres. 

f) Promoure la cooperació entre tots els agents que actuen en l’àmbit educatiu. 
g) Crear canals de col·laboració entre tots els sectors en l’organització d’actuacions 

de caràcter municipal i/o dels propis centres. 
h) Establir un marc de participació i aportació ciutadanes en diferents actuacions en 

el camp educatiu del municipi: 
 

1. Estudi de la problemàtica escolar i propostes de possibles 
solucions davant d’altres administracions per tal de millorar 
la qualitat de l’ensenyament. 

2. Propostes d’activitats culturals-educatives destinades als 
alumnes. 

3. Propostes de cursets, seminaris, conferències, debats... 
sobre temes pedagògics i actualització del professorat. 
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4. Propostes d’actuacions compensatòries per corregir les 
desigualtats provinents del context econòmic, social i 
cultural de l’alumnat. 

CAPÍTOL III: Funcions 
 
Art. 3. Les funcions del Consell Escolar de Sant Fruitós de Bages són les següents: 
 

a) Identificar les necessitats educatives de les ciutadanes i els ciutadans de Sant 
Fruitós de Bages. 

b) Contribuir a l’elaboració del Projecte Educatiu de Sant Fruitós de Bages i fer-ne 
el seu seguiment, supervisió i avaluació periòdics. 

c) Rebre informació de les propostes i acords municipals en matèria d’educació. 
d) Fomentar l’associacionisme entre les persones que realitzin activitats 

relacionades amb l’educació. 
e) Fomentar la comunicació i col·laboració entre les associacions educatives i entre 

aquelles i altres entitats que treballin en temes d’educació, mitjançant propostes i 
accions. 

f) Promoure l’elaboració i la divulgació d’estudis sobre la situació de l’educació al 
municipi. 

g) Proposar la realització de campanyes d’informació i sensibilització per garantir 
l’educació de les persones. 

 
CAPÍTOL IV: Competències 
 
Art. 4. D’acord amb l’article 17.1, 18 i 19 de la Llei 25/1985, el Consell Escolar de Sant 
Fruitós de Bages ha d’ésser consultat per l’Administració Educativa i també pot ser 
consultat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages sobre les qüestions següents: 
 

a) Els convenis i acords de col·laboració amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i les institucions i organismes educatius que afecten 
l’educació dins l’àmbit de Sant Fruitós de Bages. 

b) Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius 
complementaris i extra-escolars amb incidència en el funcionament dels centres 
docents. 

c) Les actuacions que afavoreixen l’ocupació real de les places escolars, amb 
finalitat de millorar el rendiment educatiu i, si s’escau, fer factible l’obligatorietat 
de l’ensenyament. 

d) L’emplaçament de centres docents dins la demarcació municipal. 
e) Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la 

conservació, la vigilància i el manteniment adequats dels centres docents. 
f) El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa, 

especialment pel que fa a l’adaptació de la programació al medi. 
g) Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i que la 

legislació atorga als municipis. 
h) El Consell Escolar de Sant Fruitós de Bages pot demanar informació a altres 

administracions i al propi Ajuntament de Sant Fruitós sobre qualsevol matèria 
que afecti el seu camp d’actuació. 

i) El Consell Escolar de Sant Fruitós de Bages exerceix la seva funció assessora 
davant l’Administració corresponent i pot elevar informes i propostes a aquesta i 
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als Consells Escolars d’àmbit superior sobre qüestions relacionades amb llur 
competències i, especialment, sobre pactes qualitatius del sistema educatiu. 

 
CAPÍTOL V: Composició 

 
Art. 5. El Consell Escolar Municipal de Sant Fruitós de Bages queda composat pels 
següents vocals escollits pels següents sectors: 
 

• Ajuntament.- Vocals delegats pel ple de l’Ajuntament: 5 Regidors,  que 
seran designats en proporció a la representació que els Grups municipals 
ostentin en el Ple., amb la voluntat que tots els grups municipals estiguin 
representats. 

 
• Sector Pares.- Vocals delegats pel sector pares d’alumnes: 5 vocals. 

• 1 CEIP Monsenyor Gibert 
• 1 Escola Paidos 
• 1 Llar d’Infants “Les Oliveres” 
• 1 IES Gerbert d’Aurillac 
• 1 CEIP Pla del Puig 
 

• Sector Alumnes.- Vocals delegats pel sector alumnes: 2 vocals, 
corresponents al segon cicle i batxillerat. 

• 1 Sector públic (IES Gerbert d’Aurillac) 
• 1 Sector privat (Escola Paidos) 

 
• Sector mestres i professors.- Vocals delegats pels sector mestres i 

professors: 5 vocals 
• 1 CEIP Monsenyor Gibert 
• 1 Escola Paidos 
• 1 Llar d’Infants “Les Oliveres” 
• 1 IES Gerbert d’Aurillac 
• 1 CEIP Pla del Puig 

 
• Sector personal d’administració i serveis.- Vocals delegats pel d’administració 

i serveis: 2 vocals 
• 1 Sector públic (CEIP Monsenyor Gibert, CEIP Pla del 

Puig, Llar d’Infants “Les Oliveres” i l’IES Gerbert 
d’Aurillac) 

• 1 Sector privat (Escola Paidos) 
 

• Sector Directors i Titulars de Centres.- Vocals delegats pel sector Directors i 
Titulars de Centres: 5 vocals 

• 1 CEIP Monsenyor Gibert 
• 1 Llar d’Infants “Les Oliveres”  
• 1 IES Gerbert d’Aurillac 
• 1 Escola Paidos 
• 1 CEIP Pla del Puig 
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Art. 6. Els Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
podran designar representants del Departament a les sessions del Consell Escolar de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
Art. 7. El nomenament i cessament dels vocals del Consell Escolar de Sant Fruitós de 
Bages s’efectuarà per acord de l’Ajuntament en Ple, en el cas dels representants de la 
Corporació Municipal i per Decret de l’Alcaldia en la resta de vocals. 
 
Art.8. Els vocals del Consell Escolar de Sant Fruitós de Bages ho seran per un període de 
dos cursos escolars i es renovaran per meitats. No obstant això, qualsevol membre pot 
causar baixa per un dels següents motius: 
 

8.1. Per renúncia del propi interessat. 
8.2. Per proposta d’altre nomenament pel mateix sector que l’havia proposat. 
8.3. Per deixar de formar part del Consell Escolar del seu propi centre quan 

aquesta circumstància havia possibilitat el seu nomenament. 
 

CAPÍTOL VI: Estructura 
 

Art.9. El Consell Escolar de Sant Fruitós de Bages, queda estructurat de la següent 
manera: President, Secretari, Plenari del Consell, Comissió Permanent i Comissions de 
treball. 
 
Art.10. El President 
 

10.1. La presidència del Consell escolar de Sant Fruitós de Bages recau en el 
regidor d’Educació que actua com a tal per delegació d’Alcaldia, sempre que 
l’Alcalde no hi assisteixi. 

10.2. Són funcions del President: 
 

a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats i 
dirimir els empats amb vot de qualitat. 

b) Fixar l’ordre del dia. 
c) Ostentar oficialment la representació del Consell en tots els actes i 

procediments que calgui. 
d) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres. 
e) Signar els escrits oficials. 
f) Autoritzar l’assistència al Plenari, Comissió Permanent o Comissions de 

Treball, de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics 
quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable. 

 
Art.11. El Secretari 
 

11.1. Actuarà com a Secretari del Consell un funcionari o treballador de la plantilla 
de personal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que actuarà per 
delegació del Secretari Municipal. 

 
11.2. Són funcions del Secretari: 
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a) Assistir amb veu però sense vot a les sessions del Plenari del Consell, 

Comissió Permanent i Comissions de Treball. 
b) Aixecar actes de les reunions i custodiar tota la documentació del 

Consell. 
c) Certificar els acords amb el vist-i-plau del President, tramitar i arxivar la 

correspondència i documentació. 
d) Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament. 
e) Col·laborar amb la Comissió Permanent en l’elaboració de la memòria 

anual de les activitats desenvolupades pel Consell, els estudis realitzats i 
les propostes aprovades. 

 
Art.12 . El Plenari del Consell 
 

12.1. El Plenari del Consell queda constituït per la totalitat dels membres a que es 
fa referència al Capítol V del present Reglament. 

12.2. Són funcions del Plenari del Consell: 
 

a) Escollir els membres de la Comissió Permanent. 
b) Aprovar la creació, composició, continguts, competències i duració de les 

Comissions de Treball. 
c) Aprovar els programes d’actuació del propi Consell. 
d) Aprovar la memòria anual elaborada pel Secretari. 
e) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria que afecti al 

camp d’actuació del Consell. 
f) Elevar informes i propostes a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament 

de Sant Fruitós de Bages i a qualsevol altra administració educativa 
sobre qüestions relacionades amb les seves competències. 

g) Elaborar quantes planificacions, actuacions i informes el siguin delegats o 
demanats per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 
Art.13.  La Comissió Permanent 
 

13.1. La Comissió Permanent queda composada pels següents membres: 
 

a) El President, que serà el mateix del Consell. 
b) El Secretari, que serà el mateix del Consell. 
c) Un número de vocals no inferior a 5 ni superior a 9, escollit pel Plenari 

entre els seus membres. 
 

13.2. La Comissió Permanent queda facultada per exercir les següents 
competències: 
 
a) Planificar el calendari de sessions del Plenari del Consell. 
b) Aportar propostes de temes d’Ordre del dia. 
c) Preparar temes, informes, propostes i estudis per a ser debatuts en el 

Plenari. 
d) Portar a terme els encàrrecs que li hagin estat encomanats pel Plenari. 
e) Elaborar la memòria anual amb l’ajut del secretari. 
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Art.14. Les Comissions de Treball 
 

14.1.  Les Comissions de Treball són unes comissions específiques per a portar a 
terme una funció concreta. 

 
14.2. La seva creació, composició, contingut i duració vindrà donada per l’acord del 
Plenari del Consell. 

 
CAPÍTOL VII: Funcionament 
 
Art.15. El Consell Escolar de Sant Fruitós de Bages es regirà en el seu funcionament per la 
següent normativa: 
 

15.1. Llei sobre Procediment Administratiu, títol I, Capítol 2 sobre òrgans col·legiats. 
15.2. Llei 25/1985 i Decret 404/1987 reiteradament esmentats. 
15.3. L’articulat fixat per aquest mateix Reglament. 

 
Art.16. Sessions del Plenari i les Comissions 
 

16.1. El Plenari del Consell es reuneix de forma ordinària, com a mínim, una 
vegada cada trimestre, i sempre a l’inici i al final del curs. 

16.2. La Comissió Permanent es reuneix de forma ordinària una vegada al 
semestre. La reunió del primer semestre es realitzarà dins del període del 
primer trimestre escolar. La reunió del segon semestre es realitzarà abans de 
la  finalització del tercer trimestre. 

16.3. Les convocatòries extraordinàries del Plenari del Consell o de la Comissió 
Permanent ho podran ser a iniciativa del President o per sol·licitud d’un terç 
com a mínim de l’organisme corresponent. 

16.4. El règim de reunions de les Comissions de Treball vindrà marcat per acord 
dels seus membres i en atenció a les directrius marcades pel Plenari en el 
moment de la seva creació. 

16.5. A les sessions del Plenari, Comissió Permanent o Comissions de Treball, 
també podran assistir persones de reconeguda vàlua o coneixements 
específics quan el tractament d’un tema ho faci aconsellable. Aquesta 
proposta podrà ésser a iniciativa del President o Comissions de Treball. 

 
Art.17. Convocatòries 
 

17.1. La convocatòria de les reunions serà lliurada a tots els membres del Plenari o 
Permanent amb un mínim de 72 hores d’anticipació. 
17.2. La convocatòria serà per escrit i amb constància expressa de l’Ordre del dia. 
17.3. A la convocatòria acompanyarà sempre l’acta – o actes – de la reunió anterior, 
així com d’altres documentacions sobre els temes objecte de la reunió. 

 
Art. 18. Quòrum i votacions. 
 

18.1. Per tal que qualsevol reunió sigui considerada vàlida en primera convocatòria 
cal que en el moment de la constitució de la reunió estiguin presents a la 
mateixa, la meitat més un dels membres que de ple dret constitueixen aquest 
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Consell. La possibilitat de reunions en segona convocatòria seria regulada 
pel Règim Intern. 

18.2. Donat el caràcter participatiu del Consell, es potenciarà el diàleg i el debat i 
es procurarà d’arribar a decisions consensuades. No obstant això, en cas de 
desacord les decisions es prenen per majoria simple, fora del cas d’una 
abstenció majoritària que obligaria a continuar les deliberacions o ajornar el 
tema. 

18.3. Les votacions es realitzaran a mà alçada fora del cas que algun dels vocals 
sol·licités votació secreta. 

18.4. Les votacions seran personals i directes. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 

1a. Queden substituïts tots els acords de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
anteriors a la creació del present Consell Escolar de Sant Fruitós de Bages, pel que 
fa referència a la participació del Professorat, Pares d’Alumnes, Alumnes i altres 
sectors ciutadans en la planificació educativa del poble. 
 
2a. Qualsevol modificació parcial o total d’aquest Reglament haurà de comptar 
amb l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, previ estudi i proposta del Plenari del 
Consell Escolar de Sant Fruitós de Bages. 
 

3a. En compliment de la Disposició Addicional 1a. Del Decret 404/1987 es donarà 
compte als Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya de la creació del Consell Escolar de Sant Fruitós de Bages i se’ls lliurarà 
un exemplar del Reglament aprovat. 
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