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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL D’ALAQUÀS

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Article 1
1. El Consell Escolar Municipal d’Alaquàs és l’òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de
participació democràtica en la programació i control de l’ensenyança de nivell no
universitari per part de la comunitat local.
2. El Consell Escolar Municipal es regeix pel Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989,
del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Consells Escolars de la Comunitat Valenciana; el Decret 111/1989, de 17 de juliol, del
Consell de la Generalitat Valenciana i posteriors modificacions, pel qual es regulen els
Consells Escolars Territorials i Municipals; el present Reglament i la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú com a
norma subsidiària.
3. En tot allò no previst en aquestes normes i sempre que no les contradiguen, se
sotmetrà als acords del Ple.
4. El Consell Escolar Municipal d’Alaquàs té la seu en les dependències del
Departament d’Educació de l’Ajuntament d’Alaquàs, situat en l’edifici de l’Olivar, en
l’avinguda del País València, de la ciutat d’Alaquàs.

Article 2
Correspon al Consell Escolar Municipal d’Alaquàs exercir la seua funció consultiva en les
matèries següents:
a) Elaboració de propostes i sol·licitud d’ubicació, construcció i renovació de centres
docents i unitats escolars dins del terme municipal.
b) Actuacions i disposicions municipals relatives a l’ensenyança amb incidència en
matèries com ara educació especial, escolarització de marginats, activitats
complementàries i ensenyances no reglades.
c) Fixació, distribució i gestió dels recursos que en matèria educativa correspon
invertir a l’Ajuntament i aquells altres fons que discrecionalment s’incloguen en els
pressupostos municipals per a accions educatives.
d) Constitució de patronats o instituts municipals d’educació.
e) Proposta de convenis i acords per a millorar la prestació del servei educatiu.
f) El Consell Escolar Municipal podrà, a iniciativa pròpia, elevar informe a
l’Administració competent sobre les funcions anteriorment exposades en aquest
article.
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g) El Consell Escolar Municipal elaborarà anualment un informe sobre la situació del
sistema educatiu en el municipi d’Alaquàs.
El Consell Escolar Municipal d’Alaquàs podrà demanar informació de l’Administració
Educativa i de les autoritats locals en matèria que afecta l’educació en l’àmbit municipal.
El Consell Escolar Municipal d’Alaquàs podrà, a iniciativa pròpia, elevar informe
l’Administració Educativa sobre les matèries de la seua competència, elaborant
anualment un informe sobre la situació del sistema educatiu en el municipi.

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Article 3
El Consell Escolar Municipal d’Alaquàs estarà integrat per un màxim de 30 membres
exclosa la presidència segons marca l’art. 9.dos, del Decret 111/1989, de 17 de juliol del
Consell de Generalitat Valenciana, pel qual es regulen els Consells Escolars Territorials i
Municipals, la distribució dels seus membres serà fixada per l’Ajuntament tal com indica
l’art. 9.tres de l’esmentat Decret.
La composició tal com estableix l’Ordre de 3 de novembre de 1989, de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a la constitució dels
Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, en l’art. tercer, indica “La
composició, forma de designació i/o elecció, dels membres dels Consells Escolars
Municipals, serà la següent:
1. El president, que serà l’Alcalde de l’Ajuntament o regidor en qui delegue.
2. Professors i personal administratiu i de serveis dels centres escolars del municipi,
en proporció al resultat de les eleccions sindicals en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana, tenint en quanta el cens de professors dels sectors públic i privat del
municipi.
Els vocals seran designats, a petició de l’Ajuntament corresponent, per les
organitzacions sindicals requerides.
Els Ajuntaments determinaran el percentatge total de representació del sector de
professors i personal d’administració i de serveis en el Consell Escolar Municipal,
respectant el mínim del 30 % establert en l’article 9.2 del Decret 111/1989.
3. Pares d’alumnes i alumnes de centres escolars del municipi. L’Ajuntament obrirà
un termini de quinze dies per a les organitzacions i associacions de pares
d’alumnes i alumnes constituïdes s’inscriguen a efectes censals amb efecte de
determinar la representació del sector.
Els Ajuntaments determinaran el percentatge de representació de cada un dels
sectors de pares d’alumnes i alumnes, respectant el mínim del 30% establert en
l’article 9.3 del Decret 111/1989.
4. Un regidor delegat de l’Ajuntament, designat pel Ple, a proposta de l’Alcaldia.
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5. Directors de centres públics i titulars de centres privats del municipi, que seran
triats per i entre ells a tenor del procés electiu establert en l’article següent.
6. Representants d’associacions de veïns. Els Ajuntaments comunicaran a les
associacions de veïns, segons la seua representativitat, el nombre de
representants, a fi que per les mateixes s’eleve la corresponent proposta de
nomenament.
7. Representants de l’Administració Educativa.
L’Ajuntament sol·licitarà al Director Territorial de Cultura i Educació que designe
els corresponents vocals.
8. Representants de les organitzacions sindicals més representatives. El nombre de
vocals serà fixat per l’Ajuntament.
L’Ajuntament sol·licitarà a les organitzacions sindicals més representatives la
designació dels vocals que les representen. El seu número dependrà dels vots
obtinguts a nivell de la Comunitat Valenciana.”
Els membres del Consell Escolar Municipal d’Alaquàs tenen el dret i el deure d’assistir a
les sessions del Ple, i si formen part d’elles, a les Comissions de Treball i Ponències,
havent d’excusar la seua absència quan no els fóra possible assistir.
A les reunions del Consell Escolar Municipal d’Alaquàs podran assistir, amb veu però
sense vot, aquelles persones que per la seua competència tècnica puguen presentar
informes que, a juí del Consell, siguen necessaris per a un millor desenvolupament de les
tasques encomanades, a petició del qualsevol membre del consell aprovat per majoria
simple, o a petició de la presidència.

Article 4
Les organitzacions, associacions o entitats designaran els representants que, proclamats
pel Ple de l’Ajuntament, seran nomenats per l’Alcalde/essa.
Article 5
El mandat dels membres del Consell Escolar Muncipal d’Alaquàs serà l’establert pel Text
Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana o les modificacions
legislatives que puga introduir respecte d’això.
Les vacants que es produïsquen durant el mandat del Consell Escolar Municipal
d’Alaquàs es cobriran en el termini d’un mes, d’acord amb el mateix procediment i dins
del mateix sector que corresponga al membre cessat.
Els membres del CEM romandran en el seu càrrec fins que finalitze el seu mandat, llevat
que abans perden la condició per la qual van ser triats o designats. Aquests últims, a
més, podran cessar abans del final del seu mandat si se’ls revoca la designació per
l’òrgan o entitat que se’ls va concedir, aquesta s’extingisca o perda el caràcter
representatiu en la virtut del qual va exercir aquella facultat.
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Article 6
Perquè la dimissió d’un membre del Consell produïsca efectes, ha de ser presentada
davant de l’òrgan o entitat que el va designar o va triar i comunicada a l’Ajuntament, a fi
que acorde el cessament preceptiu, si concorren tots els requisits legals, i inicie el procés
per al nomenament del substitut.
El substitut exercirà la seua funció de membre del Consell Escolar Municipal d’Alaquàs
durant el temps que faltara per a concloure el mandat del Consell o fins al seu
cessament.

Article 7
Els membres del Consell Escolar Municipal d’Alaquàs perdran la seua condició per
alguna de les causes següents:
a) Terminació del seu mandat.
b) Quan deixen de concórrer els requisits que van determinar la seua designació o
elecció.
c) Quan es tracte del representant de l’Administració Educativa, per cessament
disposat pel Director Territorial d’Educació.
d) Renúncia.
e) Ser condemnat per sentència ferma a la pena d’inhabilitació per a càrrec públic.
f) Incapacitat permanent absoluta o defunció.
g) Acord de l’organització o associació que va efectuar la designació.

Article 8
Els membres del Consell Escolar Municipal d’Alaquàs podran demanar informació i
consulta sobre assumptes relatius a la competència d’aquest, a través de la Presidència.
La petició es realitzarà per escrit i haurà de ser atesa en el termini màxim de trenta dies.

ORGANITZACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Article 9
El Consell Escolar Municipal d’Alaquàs està format per la Presidència, el Ple, les
Comissions de Treball i la Secretaria Tècnica Administrativa.

La Presidència
Article 10
El/la president/presidenta del Consell Ple serà l’Alcalde/ssa de l’Ajuntament o Regidor/a
en qui delegue, al qual li corresponen les funcions següents:
a) La representació del Consell.
b) Convocar i fixar l’ordre del dia del Ple.
c) Presidir i moderar les sessions del Consell.
d) Dirigir l’activitat del Consell i el seu funcionament.
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e) Autoritzar amb la seua firma els informes, dictàmens i propostes del Consell.
f) Nomenar, a proposta del Regidor delegat d’Educació, al Secretari del Consell.
g) Les facultats de règim intern o d’administració no estiguen atribuïdes al Consell
Ple.
h) Desfer els empats que es pogueren produir en les votacions amb el seu vot de
qualitat.

El Ple del Consell
Article 11
El Ple del Consell és el màxim òrgan decisori de la Institució, integrat per tots els
membres del Consell Escolar Municipal d’Alaquàs, i li corresponen les funcions següents:
a) Aprovar l’informe anual sobre la situació del sistema educatiu en el municipi.
b) Emetre dictàmens o informes sobre les matèries del Consell.
c) Formular suggeriments i propostes a l’Administració Educativa sobre els
assumptes les matèries del Consell.
d) Constituir les Comissions de Treball per a realitzar encàrrecs del Ple del
Consell i adscriure a les mateixes els distints membres del Consell, sempre
aprovades per majoria simple dels membres del Consell.
e) Aprovar la proposta de Reglament de funcionament del Consell Escolar
Municipal d’Alaquàs i elevar-lo per a la seua ratificació al Ple de l’Ajuntament.
f) Qualsevol altra que li atribuïsca la legislació i el present reglament.

La secretaria tècnica
Article 12
La Secretaria tecnicoadministrativa és l’òrgan administratiu del Consell Escolar Municipal
d’Alaquàs al qual correspon la gestió dels assumptes administratius i l’assistència tècnica
al mateix.
La secretaria tecnicoadministrativa del Consell Escolar Municipal d’Alaquàs serà
nomenada a proposta de la Regidoria d’Educació, per l’Alcalde Presidente, sent les seues
funcions les següents:
a) Cursar les convocatòries de les sessions del Consell Ple amb la corresponent
ordre del dia i la seua documentació.
b) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple del Consell Escolar
Municipal d’Alaquàs.
c) Estendre les actes de les sessions, autoritzant-les amb el vistiplau del President.
d) Expedir les certificacions de les actes, dictàmens i informes amb el vistiplau del
President.
e) Custodiar les actes, les resolucions, informes i dictàmens del Consell Escolar
Municipal d’Alaquàs.
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f) Estendre les certificacions d’assistència a petició dels interessats.
g) Demanar i prestar l’assistència tècnica que el funcionament del Consell Escolar
Municipal d’Alaquàs requerisca.
h) Cuidar el registre d’entrada i eixida de documents del Consell Escolar Municipal
d’Alaquàs.
i)

El seguiment de la normativa que afecte el Consell Escolar Municipal d’Alaquàs.

De les Comissions de Treball
Article 13
Per al millor estudi i preparació dels assumptes de la competència del Consell Ple, aquest
a proposta del President o a iniciativa de la tercera part dels membres del mateix
constituirà les Comissions de Treball Permanents o Temporals que hagen d’elaborar els
dictàmens i informes que se sotmeten a deliberació del Ple, segons el que disposa
l’article 10 apartat e).
Les competències que s’atribuïsquen a les Comissions, són delegades pel Consell Ple
per majoria absoluta, el qual pot avocar-les per la mateixa majoria, tant amb caràcter
general, com per a un assumpte concret.

Article 14
Les Comissions estaran integrades amb els membres designats pel Consell, nomenant
en el seu si, el President i Secretari. A les sessions podrà assistir el Secretari del
Consell, amb veu però sense vot.
Els membres del Consell Ple podran assistir a totes les reunions de les Comissions que
desitgen, amb veu però sense vot. No obstant això, hauran d’estar adscrits únicament a
una, a la que assistiran com a membre de ple dret, excepte els col·lectius que únicament
tinguen un representant en el Consell, els quals podran ser-ne membres de totes.
Les reunions seran comunicades a tots els membres del CEM, la secretària
tecnicoadministrativa, haurà d’informar de la data, hora i lloc de les reunions de les
comissions.
Les comissions podran tindre un representant de cada un dels sectors representats en el
Consell Escolar Municipal d’Alaquàs.

Article 15
Les Comissions establiran el seu propi calendari de reunions i el règim de funcionament i
les seues resolucions hauran de ser aprovades per la majoria dels seus membres. La
convocatòria de les reunions, es remetrà tots els membres del Consell Ple, considerant
vàlidament constituïdes les sessions amb l’assistència de la majoria dels seus membres.
Els acords adoptats per les Comissions se sotmetran al Consell Ple. Per raons de
funcionalitat cada una de les Comissions triarà un ponent que informarà sobre les seues
propostes al Ple del Consell.
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Els presidents o presidentes, a proposta de la Comissió o per iniciativa pròpia, podran
sol·licitar del president del Consell la convocatòria de persona o persones competents per
a assessorar a la Comissió en les seues deliberacions.

EL FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
CAPÍTOL I. Del règim de sessions
Article 16
El Consell Ple es reunirà almenys tres vegades durant el curs acadèmic amb caràcter
preceptiu i sempre que ho sol·licite almenys un terç dels seus components.
Les sessions que celebren podran ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de
caràcter urgent.

Article 17
Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals acorde el Consell. La
convocatòria es realitzarà amb 10 dies d’antelació.
Són sessions extraordinàries aquelles que convoque el President amb tal caràcter, per
iniciativa pròpia o a sol·licitud o a petició d’un terç, almenys, del número legal de
membres del Consell.
Són sessions extraordinàries urgents les convocades pel President quan la urgència de
l’assumpte o assumptes a tractar no permeta convocar sessió extraordinària amb
l’antelació mínima exigida en el present reglament.
Entre la convocatòria i la celebració de la sessió no podran transcórrer menys de dos dies
hàbils, excepte en el cas de les sessions extraordinàries urgents.

Article 18
En les sessions ordinàries només podran ser adoptats acords sobre assumptes inclosos
en l’ordre del dia, llevat que foren declarats d’urgència quan estiguen presents tots els
seus membres i foren declarats d’urgència per majoria absoluta en la pròpia sessió.
En les sessions extraordinàries no podran declarar-se d’urgència assumptes no inclosos
en l’ordre del dia.
Convocada la sessió, la documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia,
estarà a disposició dels integrants del Consell en la Secretaria Técnica-administrativa del
mateix, i s’hauran de remetre junt amb la convocatòria i l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior.

Article 19
Per a la vàlida constitució del Consell Ple, als efectes de sessions, deliberacions i presa
d’acords es requerirà la majoria absoluta dels seus membres. Aquest quòrum s’haurà de
mantindre durant tota la sessió. En tot cas es requerirà la presència del President i del
Secretari o dels que legalment els substituïsquen.
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Si en primera convocatòria no existira el quòrum necessari, s’entendrà convocada la
sessió automàticament, en segona convocatòria, mitja hora després, per a la celebració
de la sessió serà necessària l’assistència d’un terç dels membres. Si tampoc llavors
s’aconseguira el quòrum necessari, la Presidència deixarà sense efecte la convocatòria
posposant l’estudi dels assumptes inclosos en l’ordre del dia per a la primera sessió que
se celebre amb posterioritat, siga ordinària o extraordinària.

Article 20
Els acords s’adoptaran, excepte en els casos que el Reglament especifica el seu
procediment, per majoria de vots dels assistents, excepte en el cas que es requerisca
majoria absoluta. Si en algun cas existira empat de vots, dirimirà el vot de la Presidència.
S’entén per majoria simple el nombre més gran de vots a favor que en contra dels
assistents i per majoria absoluta la meitat més un dels vots de tots els consellers amb
dret de vot.
Qualsevol membre del Consell podrà requerir que conste, expressament, en acta el seu
vot contrari a l’acord de la majoria, 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 corresponga fidelment
amb la seua intervenció, així es farà constar en l’acta.
Els membres que discrepen de l’acord majoritari podran formular vot particular per escrit
o anunciar-lo abans d’alçar-se la sessió, remetent-lo per escrit, dins del termini de 48
hores, a la Presidència del Consell, per a la seua incorporació al text aprovat.
Els membres que hagueren votat en contra, podran adherir-se al vot particular o redactar
el seu propi, sempre que s’hagueren reservat aquest dret abans de concloure la sessió.

Article 21
Les votacions poden ser:
a) Per assentiment a la proposta de la Presidència.
b) Per votació ordinària, alçant la mà primer els que aproven, després els que
desaproven, i finalment els que s’abstinguen.
c) Secreta, si es tracta d’elecció de persones o a petició del menys d’un membre del
CEM.

Article 22
Podran assistir com invitats a les sessions del Consell Escolar Municipal d’Alaquàs, a
més dels membres del propi Consell, de la secretaria tècnica, així com les persones que
per la seua competència tècnica puguen presentar informes que, a juí del Consell, siguen
necessaris per a un millor desenvolupament de les tasques encomanades, els següents:
•

Direccions o titularitat de centres educatius sostinguts amb fons públics que no
siguen membres del Consell.
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•

Presidència de les AMPA legalment constituïdes, en cas d’impossibilitat d’assistir
per part de la persona que ostenta la presidència, podrà ser substituït per una altra
persona de la junta directiva de l’AMPA.

•

Presidència de les associacions d’alumnes legalment constituïdes, en cas
d’impossibilitat d’assistir per part de la persona que ostenta la presidència, podrà
ser substituït per una altra persona de la junta directiva o òrgan rector.

Podran tindre veu en el torn de precs i preguntes de les sessions ordinàries.
Podrà assistir un representant de cada partit polític amb representació en el consistori
amb veu i sense vot.

CAPÍTOL II. dels dictàmens i informes
Article 23
Les Comissions de Treball elaboraran i aprovaran els dictàmens o informes que haja de
sotmetre’s a la deliberació del Ple del Consell i designaran, si és el cas, al Conseller o
Consellera que haja d’actuar com a ponent de la mateixa en el Ple.
El dictamen, informe o propostes de la Comissió de Treball s’haurà d’elaborar en termini
que permeta el seu repartiment als membres del Ple del Consell.
Els membres podran formular proposicions de dictàmens o informes alternatius dels de la
Comissió de Treball hauran de ser formulats per escrit i presentats en la Secretaria
Administrativa amb 48 hores d’antelació a la celebració del Ple. En cas de modificacions
d’extrems concrets, es podran presentar oralment o per escrit, en el cas que la seua
extensió ho requerisca, durant la celebració del mateix.

Article 24
Els ponents exposaran davant del Ple el contingut del dictamen o informe i el resultat de
la votació, i donaran lectura als vots particulars, si els haguera, sense perjuí que els
membres que hagueren formulat vots particulars puguen exposar personalment les raons
per les quals els van expressar.
A continuació, tret que concórrega el supòsit anterior, s’obrirà un torn d’intervencions a
favor i en contra del dictamen o informe en la seua totalitat, finalitzat el qual se sotmetrà a
votació la presa en consideració pel Ple del dictamen o informe de la Comissió de Treball.

Article 25
Si s’hagueren formulat proposicions de dictàmens o informes alternatius, els membres del
Consell que els hagen formulat procediran a defendre’ls a continuació de la intervenció
del ponent.
Una vegada produïdes totes les intervencions al respecte, es procediran sense més
tràmits, a la votació del text sobre el qual el Ple del Consell Escolar Municipal d’Alaquàs
haja de deliberar.
Si es presenten més de dues proposicions alternatives, el sistema de votació serà el que
només es demanen vots a favor de cada una de les propostes i abstencions.
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CAPÍTOL III. FORMULACIÓ DE PROPOSTES
Article 26
Els Consellers podran formular propostes sobre les matèries a què es refereix l’article 13
del Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana,
Text Refós de la Llei de Consells de la Comunitat Valenciana, que hauran de ser
motivades i precises i ser subscrites per almenys un terç dels membres del Consell.
Les propostes es remetran per escrit la Secretaria Tècnica Administrativa del Consell,
que les elevarà a la Presidència per a la seua valoració i inclusió, si és procedent, en
l’ordre del dia.
Si el president estimara que les propostes no són de la competència del Consell o no
expressaren clarament el seu contingut, les tornarà al primer membre subscriptor
expressant les raons que justificaren la seua devolució.
Si el dit membre no estiguera d’acord amb la decisió adoptada, podrà sol·licitar ser oïda.
Una vegada sentides les raons i l’informe de la Secretaria Administrativa, el President o
Presidenta resoldrà.

Article 27
Les propostes estimades seran incloses en l’ordre del dia de la sessió més immediata
que haja de celebrar el Ple, segons allò que s’ha estipulat en aquest Reglament.

Article 28
Les propostes seran defeses davant del Ple pel primer Conseller firmant.
•

S’obrirà amb posterioritat un torn d’intervencions que, una vegada finalitzat, se
sotmetrà a votació per a la seua aprovació o rebuig.

•

En el transcurs del debat es podran acceptar modificacions d’aspectes concrets,
sempre que siguen votades majoritàriament.

Per al debat i aprovació de les propostes en el Ple, caldrà ajustar-se al que preveu aquest
Reglament.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
El Consell Escolar Municipal, en allò no previst en aquest reglament, queda subjecte a les
disposicions següents:
•

Capítol II del Títol III de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sobre
òrgans col·legiats.

•

Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat
Valenciana, text refós de la Llei de Consells de la Comunitat Valenciana.

•

Decret 111/89 de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es
regulen els Consells Escolars Territorials i Municipals.
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Segona
L’aprovació i/o modificació total o parcial del Reglament de funcionament requerirà l’acord
del Ple del Consell, per majoria absoluta del número legal dels seus membres.

Tercera
El reglament una vegada aprovat pel Ple del Consell, serà elevat al Ple de l’Ajuntament
per a la seua ratificació.

DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament entrarà en vigor quinze dies després de ser publicat el text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins a la seua modificació o
derogació expressa.

-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT MITJANÇANT UN
ACORD PLENARI DE DATA 26 febrer de 2015.
Publicació definitiva BOP núm. 52, de 17 de març de 2015
-APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ART.
22 DEL REGLAMENT MITJANÇANT UN ACORD PLENARI DE
DATA 24 de setembre de 2015, ELEVADA A DEFINITIVA EN
ABSÈNCIA DE RECLAMACIONS.
Publicació definitiva BOP núm. 232, de 2 de desembre de 2015
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