DECRET 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals d'organització i de
funcionament dels Consells Escolars Municipals.
La Llei 25/1985, de 10 de desembre, creà els Consells Escolars Municipals com a organismes de
consulta i de

participació dels sectors afectats en la programació de

l'ensenyament no

universitari dins l'àmbit municipal, i establia les funcions a exercir, així com els sectors amb
representació en els esmentats Consells Escolars Municipals.
L'article 16 de l'esmentada Llei diu que el Consell
l'organització i el

Executiu ha d'establir les bases sobre

funcionament dels Consells Escolars Municipals, ateses les

educatives dels municipis, en funció de la

peculiaritats

seva situació geogràfica i de les seves

circumstàncies demogràfiques.
La trascendència de la programació general de
aproximació

de l'Administració educativa a les comunitats locals

el principi de participació,

directament afectades, dins

fan evident la importància dels Consells Escolars

En atenció a tot això i en desplegament del que
de la Llei

l'ensenyament, així com la més efectiva i real

estableixen l'article 16 i la disposició final 2

25/1985, de 10 de desembre, a proposta del Conseller

l'informe favorable del Consell Escolar

Municipals.

d'Ensenyament, amb

de Catalunya, i amb l'aprovació prèvia del Consell

Executiu,
Decreto:
•

Artícle 1 S'aproven les bases sobre l'organització i el
Escolars Municipals, creats per

funcionament dels Consells

la Llei 25/1985, de 10 de desembre, en els termes

establerts a l'annex d'aquest Decret.
•

Article 2 Les bases esmentades seran desplegades per cada
reglament, de manera que quedin
del

municipi mitjançant un

oportunament ateses les peculiaritats educatives

municipi.
Disposicions addicionals

1.

Els Ajuntaments, en el termini màxim de tres mesos a
d'aquesta disposició, han

d'aprovar el reglament que desplegui aquestes bases

generals i constituir el Consell Escolar Municipal.
als Serveis Territorials

comptar des de la publicació
D'aquest acte se'n donarà compte

del Departament d'Ensenyament, se n'indicarà la composició

i

s'hi adjuntarà el reglament aprovat.
2.

Els Ajuntaments que vulguin proposar fórmules
funcionament del Consell

específiques d'organització i

Escolar Municipal, en aplicació de l'article 16.2 de la

25/1985, de 10 de desembre, disposaran d'un termini

Llei

màxim de dos mesos per

1

presentar al Departament

d'Ensenyament les bases específiques per tal que el Consell

Executiu les aprovi i, si s'escau, es pugui constituir el
Departament d'Ensenyament

Consell Escolar Municipal. El

vetllarà per l'adequació de les fórmules propostes a les

prescripcions d'aquest Decret.
3.

Els municipis als quals sigui d'aplicació el que
25/1985, de 10 de

desembre, i que, sense estar obligats a constituir el

Escolar Municipal, prenguin la iniciativa de
Departament

Consell

constituir-lo, hauran de comunicar-ho al

d'Ensenyament, i indicar-ne la composició i reglament

podran acollir-se a l'article 16.2, si
aquest

disposa l'article 14.3 de la Llei

aprovat, o bé

s'escau. En qualsevol cas caldrà adequar-se a

Decret.
Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 22 de desembre de 1987

Jordi Pujol
Joan Guitart i Agell
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President de la Generalitat de Catalunya
Conseller d'Ensenyament

Annex
Capítol 1
Bases sobre l'organització dels Consells Escolars

Municipals

1. L'obligació de constituir el Consell Escolar Municipal

abastarà a tot municipi que compti,

almenys, amb un

col·legi d'Educació General Bàsica amb un mínim de 8

primer i el vuitè curs, degudament

autoritzat pel Departament d'Ensenyament.

2. La composició de cada Consell Escolar Municipal,
educatius de nivell

unitats entre el

tenint en compte el nombre de centres

no universitari ubicats en el seu àmbit territorial, serà, com a mínim:

2.1 Municipis amb un sol centre educatiu: 11 membres.
2.2 Municipis que tinguin més d'un centre educatiu i
2.3 Municipis que tinguin més de cinc centres educatius i
2.4

menys de sis: 22 membres.
menys de setze: 33 membres.

Municipis que tinguin més de quinze centres educatius: 44 membres.

3. La composició del Consell Escolar Municipal, sigui
haurà de garantir,

quin sigui el nombre dels seus membres,

en tot cas, la participació dels sectors següents:

mestres i professors, pares

Corporació municipal,

d'alumnes, alumnes, personal d'administració i serveis de

centres, direcció dels centres públics i titularitat dels

centres privats.

4. La presidència del Consell Escolar Municipal

correspondrà a l'Alcalde del municipi, que

podrà delegar en

un conseller

de l'Ajuntament mitjançant la corresponent

disposició de l'Alcaldia.

5. El Consell Escolar Municipal tindrà un Secretari que
qual assistirà a

podrà ser un funcionari municipal, el

totes les sessions del plenari del Consell, amb veu i sense vot, i es responsabilitzarà

d'estendre i custodiar les

actes i la documentació del Consell. En altre cas, el Secretari serà

un membre nomenat pel Consell, conforme a la Llei de Procediment Administratiu.
6. L'assignació del nombre de vocals a cadascun dels
els criteris de

sectors es farà indicativament, i seguint

proporcionalitat que s'indiquen a continuació:

6.1 Consell Municipal d'11 membres:
Ajuntament: 2 membres. Sector pares: 2 membres. Sector alumnes: 2 membres. Sector
mestres i professors: 2 membres. Sector personal d'administració i serveis: 1 membre.
Sector Directors i titulars de centres: 1 membre per cada

sector.

6.2 Consells Escolars Municipals de vint-i-dos, trenta-tres i quaranta-quatre membres, el
doble, triple o

quàdruple dels membres que recull l'apartat anterior.

6.3 El nombre de llocs que corresponen als directors dels centres públics, o bé als titulars
dels centres privats, es
el municipi.

6.4

determinarà en proporció a l'alumnat que tingui cada sector

Els membres escollits per al Consell Escolar

per dos cursos escolars, i es renovaran
cas que

dins

Municipal ho seran

per meitat en cada sector al final de cada curs. En

hi hagi un sol membre, es renovarà cada dos anys.

6.5 Si un membre del Consell Escolar Municipal deixa de
que representa,

formar part del sector

cessarà
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automàticament en la seva condició de membre del Consell Escolar Municipal i es cobrirà
la vacant d'acord amb el que

disposi el reglament de règim intern.

- 7 Els regidors de l'Ajuntament, vocals del Consell
nomenats pel ple de l'Ajuntament

respectiu.

8. Els vocals dels sectors pares d'alumnes, alumnes,
d'administració i serveis

professors i mestres, i personal

seran escollits per meitats seguint el criteri següent: una

membres del sector que formin part dels
d'entre

dels centres privats elegiran d'entre ells els

correspongui a cadascun d'aquests sectors.

11. En els municipis amb un sol centre, un dels llocs

corresponents a direcció de centres públics

de centres privats incrementarà la representació de la

Els Serveis Territorials del

del Departament

Departament

representació

la localitat i de

d'Ensenyament podran designar representants
distribució del mapa escolar local, ha

de tots els nivells educatius no

universitaris que s'imparteixin a

cadascun dels sectors de pares, professors, alumnes,

d'administració i serveis dels centres públics i
geogràfica i les seves

compte la seva situació

circumstàncies demogràfiques, podran dividir el seu àmbit

en sectors escolars a efectes d'organització
tindrà caràcter de delegada del

territorial

del Consell Escolar Municipal. Cada sector escolar

proposta del Consell Escolar Municipal, constituir una

Comissió de Districte, que

Consell Escolar Municipal. La composició d'aquesta Comissió

Districte i la seva organització estaran en funció del
àmbit, i li serà

personal

privats.

14. Els municipis amb més de 100.000 habitants, tenint en

podrà, a

Corporació municipal.

a les sessions dels Consells Escolars Municipals.

13. El Consell Escolar Municipal, d'acord amb la
de tenir

cas,

l'elecció democràtica dels seus representants.

10. Els directors dels centres públics i els titulars

12.

Consells Escolars dels

llevat que l'Ajuntament fixi altres fórmules, que, en tot

hauran de garantir la participació del sector i

o titularitat

municipi afectat, tots els vocals del

escollits pels membres del sector que formin part dels

centres, d'entre ells mateixos,

vocals que

representatives del sector de la

ells mateixos.

9. Si algun dels sectors no compta amb associacions en el
sector seran

meitat pels

Consells Escolars dels centres de la localitat,

ells mateixos, i una meitat per les associacions

localitat, també d'entre

Escolar Municipal, seran

nombre de centres educatius del seu

d'aplicació el que estableix aquest

efectes, el que especifiquen

de

Decret

i,

específicament a aquests

aquest Capítol 1, punts 2 i 6.

15.1. El municipi que reuneixi les condicions per poder
Districte, i així ho determini,

organitzar Comissions de

establirà en el Reglament que desplegui aquestes bases els

aspectes peculiars d'organització i de funcionament
President de les quals podrà ser

d'aquestes Comissions, el

l'Alcalde del municipi, el conseller de l'Ajuntament en qui

delegui, o un membre del Consell Escolar Municipal.
15.2. En tot cas, el President de la Comissió de Districte
Escolar Municipal. Si, com a
districtes,

s'alteressin

d'aquestes bases, els
addicional 2.
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serà membre nat del Consell

conseqüència del nombre de vocals representats dels
significativament

les

proporcionalitats indicades al punt 6

Ajuntaments afectats s'atindran al que estableix la

disposició

Capítol 2
Bases sobre el funcionament dels Consells Escolars
1. Els Consells Escolars Municipals es regiran en el seu
Capítol 2, de la

Llei

de

Municipals
funcionament pel que estableix el Títol I,

Procediment Administratiu, sobre òrgans

que determini, d'acord amb la

normativa esmentada i amb la Llei 25/1985, de 10 de

desembre, i, en desplegament d'aquestes bases, el Reglament
2. Cada Consell Escolar Municipal confeccionarà el seu
qual, entre altres,

col·legiats, així com pel

que aprovi cada municipi.

propi Reglament de règim intern en el

s'hauran de preveure les qüestions següents:

2.1 Reunions ordinàries i extraordinàries del Consell,
primeres, almenys una

amb la condicio d'establir, entre les

cada trimestre, i a l'inici i la finalització del curs

2.2 Estructuració operativa del Consell a efectes del seu
sessió plenària, comissió

escolar.

funcionament, considerant:

permanent, comissions de treball, etc., i establint-ne la

composició i les funcions.
2.3 Supòsits en què el Consells Escolar Municipal podrà
seves reunions de persones

de reconeguda vàlua i coneixements, amb veu però sense vot.

2.4 Pla d'actuació per a la realització de les
així com de publicació

sol·licitar l'assistència a les

convocatòries a les seves reunions,

d'estudis, acords i informes.

2.5 Previsions per a la confecció de la Memòria anual

d'activitats.
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