
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

Article  1.  Aquest  Reglament  configura  el  funcionament  i  actuacions  del  Consell  Escolar
Municipal,  per  tal  de  desenvolupar  i  fer  efectives  les  disposicions  de  la  Generalitat
Valenciana  que  regulen  i  ordenen  la  participació  dels  sectors  socials  en  la  comunitat
educativa i s'aprova de conformitat amb allò que disposa l'article dotze del Decret 111/89, de
17 de juliol. 

Tal com diu l'article sisè del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat
Valenciana, els Consells Escolars Municipals són els òrgans col·legiats de caràcter consultiu
i de participació democràtica en la programació i el control de l'ensenyament de nivell no
universitari per part de la comunitat  local. 

Les  matèries  en què seran consultats  preceptivament  els  Consells  Escolars  Municipals,
segons  l'article  tretze  del  Decret  Legislatiu  de  16  de  gener  de  1989  del  Consell  de  la
generalitat Valenciana, són les següents: 

a)  Elaboració  de  propostes  i  sol·licituds  d'ubicació,  construcció  i  renovació  de  Centres
docents i unitats escolars dins el terme municipal. 
b) Actuacions i disposicions municipals relatives a l'ensenyament amb incidència en matèries
tals  com  educació  especial,  escolarització  de  marginats,  activitats  complementàries  i
extraescolars i ensenyaments no reglats. 
c) Fixació, distribució i gestió dels recursos que en matèria educativa correspon d'invertir als
Ajuntaments i aquells fons que discrecionalment s'inclouen en els pressupostos municipals
per a accions educatives.
d) Constitució de patronats o instituts municipals d'educació.
e) Proposta de Conveni i acords per a millorar la prestació del servei educatiu.

Els consells escolars municipals podran demanar informació de l'Administració educativa i
de les autoritats locals sobre qualsevol matèria que afecte l'educació en l'àmbit municipal i,
especialment, sobre el rendiment escolar. 

Article 2. El Consell es reunirà almenys tres vegades a l'any amb caràcter preceptiu i sempre
que ho sol·licite un terç dels nous components. 
Les seues sessions no seran públiques. No obstant el president del Consell té la facultat
d'invitar a tècnics o persones implicades en els temes a tractar, per a que puguen emetre
opinions o informar al Consell d'aquells assumptes que es consideren oportuns. 

En  la  primera  sessió,  que  coincidirà  amb  l'inici  del  curs  escolar,  es  fixaran  les  dates
corresponents a la resta de sessions ordinàries. 
Com es deia abans, a més de les tres sessions preceptives per tractar assumptes de gestió
educativa, se'n podran convocar d'altres específiques per a estudiar altres temes relacionats
amb l'educació. 
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Article  3.  Correspon  al/la  president/a  la  convocatòria  de  les  sessions  del  Consell.  Les
ordinàries i extraordinàries han de convocar-se almenys amb cinc dies hàbils d'antelació,
excepte les extraordinàries que ho hagen estat amb caràcter urgent. En aquest últim cas la
urgència de la sessió haurà de ser ratificada mitjançant el vot favorable de la majoria dels
membres presents a la reunió. 
A les sessions ordinàries sempre apareixerà, a l'ordre del dia, el punt de precs i preguntes.
La convocatòria s'enviarà amb justificant de recepció. 

Article  4.  Qualsevol  membre  podrà  sol·licitar  que  es  convoque  el  Ple  amb  caràcter
extraordinari i urgent, sempre i quan la importància o urgència dels assumptes a tractar així
ho aconsellen,  a iniciativa del  seu president/a o a iniciativa d'un terç dels  membres del
Consell. En aquest últim cas el president/a estarà obligat a convocar-la dins de les quaranta-
vuit hores següents a la sol·licitud. 

Article  5.  En  les  sessions  extraordinàries  no  es  tractaran  més  assumptes  que  els
assenyalats en l'ordre del dia. 
Per a tractar-se altres assumptes en les sessions ordinàries tindrà que ser sol·licitat pel 25%
dels  membres del  Consell.  A l'inici  de  la  sessió,  i  prèvia  votació,  es podran afegir  amb
caràcter d'urgència aquells assumptes que qualsevol dels membres del Consell sol·licite. 

Article 6. Tota la documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que ha de servir de
base al debat, hi haurà d'estar a disposició dels membres del Consell des del mateix dia de
la convocatòria.
Sempre que siga possible la documentació s'enviarà juntament amb la convocatòria. 

Article  7.  Per  a la  vàlida  constitució  de cadascuna de les  sessions del  Consell  Escolar
Municipal es requereix l'assistència de la meitat més un dels seus components. Si no hi
haguera quòrum, es constituirà en segona convocatòria, mitja hora després de l'assenyalada
per a la primera, sent suficient l'assistència de la tercera part dels seus membres. En cas
que no es mantinga el quòrum durant tota la sessió, els acords presos prèviament seran
vàlids. 

Article  8.  L'adopció  d'acords  es  produeix  mitjançant  votació.  Aquesta  votació  podrà  ser:
ordinària, nominal o secreta. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots. En el cas de
votacions amb resultat d'empat, s'efectuarà una nova votació, i si persistira l'empat, decidiria
el vot de qualitat del president/a 

Article 9. En cas d'absència del president/a en una sessió, serà substituït per aquell/a que
designe l'alcalde-president.

Article  10.  En  cas  d'absència  del  secretari/a  de  la  sessió,  serà  substituït  per  un  dels
representants  del  sector  de  professors  dels  centres  docents  d'Onda  per  l'ordre  en  què
figuren en l'acord plenari de constitució del Consell Escolar Municipal; i se significarà que en
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cas que algun d'ells fóra substituït, el nou designat ocuparia, a aquests efectes, el seu lloc. 
Si no es troben presents cap de les persones indicades assumira la Secretaria de la sessió
la persona que es designarà por acord majoritari. 

Article 11. De cadascuna de les sessions s'alçarà acta, que haurà de contenir, com a mínim:

 Lloc, data i hora de la reunió
 Assistents i absents. 
 Ordre del dia
 Propostes sotmeses a votació i resultat de la votació
 Conclusions i acords

En l'acta figurarà prèvia sol·licitud dels membres del Consell, el vot contrari a l'acord adoptat,
la seua abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del seu vot favorable. Així mateix,
qualsevol  membre  té  dret  a  sol·licitar  la  transcripció  íntegra  de  la  seua  intervenció  o
proposta, sempre que aporte en l'acte el text que es corresponga fidelment amb la seua
intervenció, d'aquesta manera es farà constar a l'acta o s'hi afegirà còpia. Els membres que
discrepen de l'acord majoritari podran formular vot particular per escrit, que s'incorporarà al
text aprovat. 

Article 12. Les actes seran aprovades en la reunió següent i es remetrà una còpia a tots els
membres del Consell, així com als centres educatius de la localitat.
Es podrà enviar còpia de les actes del Consell Escolar a aquelles entitats educatives  que ho
sol·liciten. 

Article 13. Les absències injustificades a les sessions sempre que superen el nombre de
tres, seran notificades a: 

Sector professors/res centres docents d'Onda. Associació que els haja designat. 
Sector associacions de mares i pares: Associació que els haja proposat.
Sector associacions d'alumnes: Associació que els haja proposat.
Sector associacions de veïns: Associació que els haja proposat.
Sector organitzacions sindicals. Organització sindical que els haja designat. 

Les notificacions d'absències injustificades inclouran el prec de procedir a la substitució del
representant. 

Article 14. Dins del Consell Escolar Municipal d'Onda s'establiran les següents comissions o
qualsevol altra comissió o ponència que es consideren oportunes.

Comissió d'Escolarització Municipal 
Comissió de Coordinació i estudi de l'absentisme escolar municipal 

Article 15. Constitució de les comissions:
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A les comissions figuraran com a mínim aquelles persones que legalment corresponga, i en
cas que no hi haguera legislació sobre el tema, figuraran com a mínim:
El President/a del Consell Escolar Municipal o persona en qui delegue
El Secretari/a o persona en qui delegue
Un tècnic/a de l'Ajuntament 
Un representant dels professors/res
Un representant dels directors i titulars de centres educatius
Un representant dels pares i mares 
Un representant de l'Administració Educativa

Article  16.  La  modificació  d'aquest  Reglament  comptarà  amb  l'aprovació  de  la  majoria
absoluta dels membres de dret. 

Article 17. Els buits que apareguen en aquest Reglament es regularan per la Llei 30/1992,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. Aquest Reglament haurà de ser aprovat per la majoria dels
membres de dret del Consell i entrarà en vigor a partir de la propera sessió. 

Onda, 15 de gener de 2014
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