
CONSELL MUNICIPAL D'EDUCACIÒ
 REGLAMENT

Article 1 Estructura i funcionament:  

El Consell Municipal d'educació d'Inca s'estructura en: ple, comissió permanent i comissions de treball.

1- El Ple

- Integren el ple tots els components del Consell Municipal d'educació d'Inca.
-  Es  reunirà  en  sessió  ordinària  2  cops  durant  el  curs  escolar:  un  a  l'inici  i  l'altre  al  final.  Es  reunirà
extraordinàriament sempre que el president ho consideri oportú o ho demani un terç dels seus membres.
- La convocatòria s'efectuarà 48 hores abans.
- Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels vots presents.

2- Comissió Permanent.

- La Comissió Permanent estarà formada per 6 membres:
- El regidor d'educació, amb vot de qualitat.
- 1 representant dels directors de centres.
- 1 representant dels pares.
- 1 representant dels alumnes.
- 1 representant dels professors.
- 1 representant d'altres administracions educatives.

- El president efectuarà la convocatòria 48 hores abans.
- Els acords s'adoptaran per majoria simple.
Funcions:
- Proposar la composició de les comissions de treball per temes específics.
- Gestionar els assumptes tractats al plenari i coordinar les activitats de les comissions de treball.
- Transmetre els resultats de les comissions de treball al plenari.
- Elaborar la memòria anual al final de cada curs.

3- Les Comissions de Treball.

- El plenari les crearà a proposta de la comissió permanent, en funció dels temes específics que vagin sorgint.
- L'objectiu principal serà el d'aconseguir informació i emetre el corresponent dictamen que se sometrà a decisió
del plenari.

En aquestes comissions s'inclourà un representant dels principals sectors implicats en el tema específic tractar.

Article 2 Adscripció:  

El  Consell  s'adscriu  a  l'Àrea  de  Cultura  de  l'Ajuntament  d'Inca  la  qual  s'encarregarà   que  les  propostes  i
informacions que en sorgeixin siguin convenientment tramitades pels òrgans de gestió corresponents.

Article 3

La modificació parcial o total d'aquest reglament correspon exclusivament a l'Ajuntament en Ple.
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