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1.- FONAMENTACIÓ JURÍDICA 
 
El Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres es regirà 
pel present Reglament de Règim Intern, basat en la llei d’educació 12/2009, del 10 
de juliol i la normativa en vigor que se’n desprengui. 
 

2.- ABAST D’AQUEST REGLAMENT 
 
El present Reglament de Règim Intern és un requisit formulat en el REGLAMENT del 
Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres i té per 
objecte regular l'organització i l’estructura operativa dels òrgans del Consell Escolar 
Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres, la composició d’aquests 
òrgans, les seves funcions, el procediment per a la renovació dels seus 
representants i també el procediment per a la realització de les convocatòries de les 
reunions ordinàries i extraordinàries que realitzi. 
 

3.- ÒRGANS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL – CONSELL 
D’EDUCACIÓ DE LA CIUTAT DE FIGUERES 
 
El Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres estarà 
estructurat pels òrgans següents: Plenari, Comissió Permanent, Comissions de 
Treball, Presidència i Secretaria. 
 

4.- EL PLENARI. Composició. 
 
El Plenari és l’òrgan superior de decisió del Consell Escolar Municipal – Consell 
d’Educació de la ciutat de Figueres i estarà integrat pels següents membres, 
d’acord amb l'article 3 del Reglament: 
 
El Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres, sempre 
d’acord amb la normativa vigent, serà presidit per l’Alcalde de la ciutat o Regidor /a 
d’Educació, prèvia delegació per part de l’Alcalde 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: 
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- 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. 

- 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 d’acord del consell o de la comissió 
permanent representants d’altres àmbits que sense dret a vot es considerin 
d’interès del 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’ecucació 
- 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 pròpia opció 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 dels Serveis Territorials d'Ensenyament. 
b) 1 representant de la Inspecció Tècnica d'Ensenyament. 
c) el cap dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà. 
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5.- EL PLENARI. Funcions. 
 
5.1. Són funcions del Plenari les establertes en l'article segon del Reglament del 
Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres, dintre dels 
conceptes generals d'assessorament, consulta, proposta i participació sobre 
qualsevol tema relacionat amb l'ensenyament no universitari. 
 
5.2. També ho són les que es disposin en funció de les problemàtiques o les 

necessitats de la ciutat dins dels àmbits següents: 
 

5.2.1.La deliberació sobre les propostes derivades de les Comissions 
Permanent i de Treball i  la redacció i aprovació d’acords sobre les 
mateixes i la seva difusió. 
5.2.2. L’aprovació de la memòria anual d’actuacions realitzades pel 
Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de 
Figueres. 
5.2.3. Sol·licitar l’assistència a les reunions de persones de 
reconeguda vàlua i coneixements, amb veu però sense vot, a 
proposta com a mínim de  dos sectors dels que componen el Consell 
Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres. 
 

6.- EL PLENARI. Reunions. 
 
6.1. El Plenari es reunirà en sessió ordinària una vegada cada trimestre. 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. 
 
6.2. Amb caràcter extraordinari, es podrà reunir a proposta del president o a 
proposta d’un terç dels seus membres per escrit.  
 
6.3. Es procurarà que la reunió del plenari es realitzi de manera itinerant i rotativa, 
a diferents centres o entitats educatives de la ciutat, amb la finalitat de promoure’n  
el coneixement. L’itinerari i el calendari de reunions del plenari per cada curs es 
fixaran a l’últim plenari del curs anterior. 
 

7.- EL PLENARI. Convocatòries, acords i actes. 
 
7.1. Les sessions del Plenari seran convocades pel president amb dos dies hàbils 
d’antelació com a mínim. Juntament amb la convocatòria es trametrà l'esborrany 
de l'acta de la sessió anterior i l'ordre del dia que serà elaborat pel president, tenint 
en compte les propostes de la Comissió Permanent i les de la seva pròpia iniciativa. 
 
7.2. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta de vots presents i, en cas d'empat, 
decidirà la votació el vot de qualitat del president o de qui presideixi per delegació 
de l’alcalde. Cada membre té un vot que no és delegable. 
 
7.3. De cada sessió, tant ordinària com extraordinària, se’n redactarà l'acta, que 
serà transcrita en el llibre corresponent, segellat pel Consell Escolar Municipal – 
Consell d’Educació de la ciutat de Figueres, i amb la signatura del president. 
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8.- LA COMISSIÓ PERMANENT. Composició. 
 
La Comissió Permanent estarà formada pels membres que es determinen a 
continuació entenent que si són representant d’un sector s’han d’escollir entre els 
membres del plenari que representen aquell sector. Aquesta elecció tindrà vigència 
per un curs acadèmic i es renovarà cada curs en el primer plenari que es realitzi. 
 
Estarà formada per: 

- El president del Consell o regidor/a d’Educació en qui delegui. 
- Un representant de cada grup polític integrant del Consistori. 
- 3 representants dels directors, un per les escoles públiques, un per als 

instituts públics i un per als centres privats concertats. 
- 3 representants del sector mestres i professors, un per les escoles 

públiques, un per als instituts públics i un per als centres privats 
concertats. 

- 3 representants dels  pares i mares, un per a les Escoles públiques, un 
per als instituts públics i un altre per als centres privats concertats. 

- 1 representants del personal de servei 
- 3 representants del sector d’altres agents educatius 
- 1 represnetant de l’àrea de serveis a les persones de l’Ajuntament de 

Figueres. 
 

 
També hi assistirà amb veu, però sense vot, una persona tècnica de l’àrea 
d’Educació de l’Ajuntament amb funcions de Secretaria Tècnica. 
     

9.- LA COMISSIÓ PERMANENT. Funcions. 
 
Són funcions de la Comissió Permanent: 
 
a) Activar el funcionament del Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la 
ciutat de Figueres. 
b) Portar a terme les decisions preses en les sessions plenàries del Consell 
Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres que li corresponguin. 
c) Preparar i dirigir les activitats previstes, així com vehicular i coordinar el treball 
de les comissions de treball i recollir-ne els resultats i les propostes per tal de 
sotmetre'ls a l’aprovació del Plenari. 
d) Dur a terme la publicació d'estudis, acords i informes i difondre l’activitat del 
Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres. 
e) Realitzar la gestió administrativa derivada de les actuacions del Consell. 
f) Preveure la confecció de la memòria anual d'activitats. 
g) I les que siguin necessàries per al bon desenvolupament del Consell Escolar 
Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres, mentre estiguin dintre de 
les seves competències o corresponguin a 
les seves finalitats. 
 

10.- LA COMISSIÓ PERMANENT. Reunions. 
 
La Comissió Permanent es reunirà com a mínim tres vegades a l’any i sempre que 
es consideri necessari. 
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11.- LA COMISSIÓ PERMANENT. Convocatòries, acords i actes . 
 
11.1. Les convocatòries les efectuarà el president almenys amb quaranta-vuit hores 
d’antelació. 
 
11.2. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots presents i seran tramesos a 
tots els membres del Consell, perquè en tinguin coneixement. 
 
11.3. De cada sessió, tant ordinària com extraordinària, se n’estendrà una acta. 
 

12.- LES COMISSIONS DE TREBALL. Composició. 
 
12.1. Les comissions de treball es crearan a proposta de la Comissió Permanent o 
del mateix Plenari, amb caràcter estable o puntual, per al seguiment dels temes 
d’interès general recollits en l'article segon del Reglament del Consell Escolar 
Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres; l'objectiu serà recollir 
informació i emetre el corresponent dictamen que se sotmetrà a decisió del Plenari. 
 
12.2. Les comissions de treball estaran constituïdes per membres representants 
dels diferents sectors i la seva composició serà acordada pel mateix Plenari. Cada 
comissió designarà un president o portaveu entre els membres que la componen. 
Es procurarà que les integrin representants de tots els sectors. 
 
12.3. En cadascuna de les comissions podran crear-se subcomissions per al 
tractament de temes específics i temporals relacionats amb l’àmbit de cada 
comissió. 
 
12.4. La composició i el contingut de les comissions de treball s’actualitzaran al 
primer plenari de cada curs, paral·lelament al nomenament de la nova composició 
del Consell. 
 

13.- PRESIDÈNCIA. 
 
Corresponen al president/a, que serà l’Alcalde de Figueres o al regidor/a en qui 
delegui, les següent funcions: 
 
a) Presidir i representar el Consell. 
 
b) Convocar el Plenari i la Comissió Permanent del Consell i elaborar-ne l'ordre 
del dia. 
 
c) Resoldre allò que correspongui en assumptes de la competència del Consell no 
atribuïts ni al Plenari ni a la Comissió Permanent, o que li siguin conferits per 
aquests òrgans. 
 

14.- LA SECRETARIA TÈCNICA. 
 
14.1. El secretari del Plenari del Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de 
Figueres serà el de l'Ajuntament o la persona de la Corporació en qui delegui, amb 
veu però sense vot. 
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14.2. La funció del secretari o secretària serà estendre les actes del Consell Escolar 
Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres, comunicar els acords 
adoptats, sota les directrius del President. 
  

 

15.- LA DOTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA. 
 
Constituiran la dotació tècnica i administrativa del Consell Escolar Municipal – 
Consell d’Educació de la ciutat de Figueres els mateixos serveis municipals, 
especialment de l’Àrea de Serveis a la Persona. Es designarà una persona per 
encapçalar la Secretaria Tècnica.  
 
Aquesta persona s’encarregarà de dinamitzar i organitzar les sessions plenàries i de 
les comissions del CEM. 
 

16.- SISTEMA DE PUBLICACIÓ DELS ACORDS I DIFUSIÓ DEL TREBALL  
 
És una funció de la presidència i la sercretaria tècnica vetllar per la bona difusió 
dels acords presos en el plenari del Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació 
de la ciutat de Figueres. 
 
Amb aquest objectiu es posaran a disposició tots els sistemes i recursos a l’abast 
per difondre a tots els ciutadans i ciutadanes de Figueres el treball fet en el marc 
del Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres. 
 
El plenari del Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació de la ciutat de Figueres 
acordarà quin ha de ser en cada curs el sistema escollit per publicar i difondre els 
acrods i decisions preses durant l’any. 

 

18.- INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT 
 
El Plenari podrà dictar disposicions interpretatives i aclaridores d'aquest Reglament. 
 

19.- VIGÈNCIA DEL REGLAMENT 
 
Aquest reglament de règim intern del Consell Escolar Municipal – Consell d’Educació 
de la ciutat de Figueres entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva 
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i hagi transcorregut 
el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 

20.- PRELACIÓ DE FONTS 
 
Per a tot el que no s'ha previst en aquest Reglament, i sempre que no el 
contradigui, hi serà d’aplicació la següent normativa supletòria: 
 
a) Llei Orgànica 2006/2, de 3 de maig. 
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b) La llei d’educació 12/2009, del 10 de juliol  
c) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener 
 
 
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: Per fer constar que el text d’aquest reglament de 
règim interns ha estat aprovat inicialment, per unanimitat, pel Ple del Consell 
Escolar Municipal- Consell d’Educació de la ciutat de Figueres, en sessió ordinària 
celebrada el dia 26/09/2011, amb el vot favorable dels _____ membres assistents, 
dels _______ que legalment integren el plenari 
 
Figueres, ____________ 
 
Compleixi’s  
 
ALCALDE 
 
 
Certifico, 
 
SECRETARI  


