
CONSELL MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

CAPITOL I - DISPOSICIONS GENERALS  

Article 1 

La Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (BOE 3/4/85), contempla les competències
municipals en matèria d'educació a l'article 25 2n quan estableix que és competència del municipi participar en la
programació de l'ensenyament i cooperar amb l'administració educativa en la creació, construcció i sosteniment
dels centres docents públics, intervenir en els seus órgans de gestió i participar en la vigilància del compliment de
l'escolaritat obligatòria.
La llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació (LODE) (BOE 4 de juliol de 1985) preveu a
l'article 35 que els poders públics, en l'exercici  de les seves competències, poden establir consells escolars
d'àmbit  territorial  distints  al  de  la  Comunitat  Autònoma i  dictar  les  disposicions  necessàries  per  a  la  seva
organització i el seu funcionament.
Per tant, d'acord amb el que regula la legislació es procedeix a la constitució del Consell Municipal d'Educació
d'Inca.

Article 2

El Consell Municipal d'Educació d'Inca es constitueix com a instrument de participació democràtica en la gestió
educativa que afecta al municipi i com a òrgan d'assessorament a l'administració competent.

CAPÍTOL II - FUNCIONS I COMPOSICIÓ  

Article 3  Funcions  

* Col.laborar conjuntament amb els consells escolars de cada centre i la Direcció Provincial del MEC per a
determinar  les  àrees  d'influència  de  cada  col.legi  públic  d'EGB i  pre-escolar,  segons  marca  el  Reglament
d'Admissió d'alumnes, que desenvolupa la LODE (cens escolar/mapa escolar).

* Actuacions i normes relatives a la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.

* Col.laborar en la planificació i elaboració de criteris d'ubicació, construcció, renovació i manteniment dels centres
docents públics del terme municipal.

*  Actuacions  i  disposicions  municipals  relatives  als  serveis  educatius  complementaris  i  extraescolars  amb
incidència en el funcionament dels centres docents no universitaris.

* Proposta d'actuacions i normes municipals relatives a l'educació en matèries tals com l'educació compensatòria,
l'educació d'adults, l'educació infantil i l'educació especial.

* Proposta de convenis i d'acords de col.laboració per a millorar la qualitat del servei educatiu dins l'àmbit del
municipi.

* Foment de les activitats, recursos i serveis que tendeixin a la renovació pedagògica.

* Millorar la qualitat educativa incidint en l'adaptació de la programació del centre a l'entorn.

* Constitució de Patronats o Instituts Municipals d'Educació.

* Criteris de fixació, distribució i gestió dels recursos econòmics que en matèria d'educació correspon invertir als
Ajuntaments.
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* Canalitzar les propostes educatives dels diferents sectors de la comunitat educativa en relació al municipi.

* Altres funcions i competències que es puguin determinar.

Article 4  Composició  

El Consell Municipal d'Educació estarà format per:

* President: El Sr. Batle-President de l'Ajuntament d'Inca.

* Vice-President: El Regidor d'Educació.

* Vocals:
  1 representant del Patronat Llar d'Infants Toninaina.
  1 representant de les Escoles municipals.
  1 director de cada Centre docent del municipi.
  1 representant de les escoles d'educació infantil privades del municipi.
  4 representants de pares dels diferents nivells educatius 
  4 representants d'alumnes de secundària.
  6 representants dels professors dels diferents nivells educatius.
  1 representant del personal administratiu i de serveis dels centres docents.
  1 representant de les entitats d'educació en el lleure infantil del municipi.
  1 representant de les associacions de veïns del municipi.
  2 representants de la Conselleria competent en matèria d’Educació

Article 5 

Podran assistir també, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell les persones que a judici de la presidència
es considerin adients per raó de la seva professió o coneixements en funció de les matèries que hagin de ser
objecte d'examen.

Article 6

El  Batle  d'Inca,  com a president  del  Consell  i  a  proposta  de les entitats,  associacions i  institucions  abans
esmentades, nomenarà els seus representants al Consell Municipal de Cultura.

Article 7

La durada en el càrrec dels membres que formin part del Consell serà de dos anys en períodes, excepte els dels
càrrecs públics que serà per l'exercici  que duri la legislatura o càrrec, i podran ser renovats sempre els que formin
part de les institucions o associacions que siguin representats al Consell.

Article 8

El Batle adscriurà el personal tècnic de l'Àrea de Cultura i un funcionari municipal al Consell Municipal d'Educació
que actuaran com a assessors els tècnics, i com a secretari el funcionari, amb veu i sense vot. Els correspondrà,
també, el correcte funcionament administratiu que afecta al Consell.

Article 9

La modificació de la composició del Consell, i la seva dissolució correspon exclusivament a l'Ajuntament en Ple.
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