
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

L’any 1985 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 25/1985, de 10 de desembre, 
sobre la creació i la constitució dels consells escolars a Catalunya, que s’estructuraven 
en tres àmbits: nacional, territorial i municipal, amb funcions de consulta i 
assessorament. 

El Consell Escolar Municipal és l’òrgan sectorial de participació, consulta i 
assessorament en qualsevol aspecte de l’ensenyament dins l’àmbit del municipi. 

Els Consells escolars, d’acord amb el preàmbul de la llei, tenen com a objectiu 
principal potenciar i fer més efectiva la participació dels sectors afectats en la 
programació general de l’ensenyament no universitari a Catalunya. 

El Decret 404/1987, de 22 de desembre, regula les bases generals d’organització i 
funcionament dels consells municipals, el qual disposa que la composició haurà de 
garantir la participació dels següents sector: corporació municipal, mestres i 
professors, pares/mares d’alumnes, alumnes, personal de l’administració i serveis de 
centres i direcció dels centres públics. 

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el dia 30 de març de 2006, va aprovar 
el Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar Municipal i el dia 28 de 
gener de 2009, va aprovar la modificació de l’article 9  del mateix, en motiu de la 
creació de l’Escola Marcel·lí Esquius, fet que ocasiona que el Consell es composi de 
33 membres. 

El Consell es regeix per aquest reglament i per la resta de disposicions que li siguin 
d’aplicació. 

D’acord amb el que s’estableix a l’art. 4 de l’annex del decret 404/1987, l’alcalde és el 
president nat del Consell Escolar Municipal, no obstant això pot delegar la presidència 
en un regidor/a de l’Ajuntament 

Els regidors de l’Ajuntament, vocals del Consell Escolar Municipal, han d’estar 
nomenats pel Ple i correspon nomenar-ne set, un per cada grup municipal. 

Els vocals representants de càrrecs unipersonals, (directors i Presidència), no 
requeriran elecció, i estaran vinculats a la persona que exerceix el càrrec, sense 
necessitat de nomenament. 

El personal docent, directors dels centres Escola Mare de Déu de la Roca, Escola 
Joan Miró, Escola Marcel·lí Esquius, Institut Antoni Ballester, Llar d’Infants Mare de 
Déu de la Roca i Llar d’Infants Petete, convoquen als respectius claustres de 
professors a l’objecte d’escollir els representats entre els professors dels centres. 

El sector Pares, Mares i alumnes, s’escolliran en procés electoral, fent coincidir, si és, 
amb el procés electoral de renovació dels consells escolars dels centres. 

 

 

 


