AJUNTAMENT DE BERGA

REVISIÓ DEL

REGLAMENT CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BERGA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
1. Marc normatiu.
Tal i com s’estableix al DECRET 404/1987 de 22 de desembre, regulador de l’organització dels
Consells Escolars Municipals:
- Amb transcendència de la programació general de l’ensenyament.
- Efectiva i real aproximació de l’Administració educativa a les comunitats locals.
- Desplegament per cada municipi mitjançant un reglament, de manera que quedin
ateses les peculiaritats educatives.
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D’acord amb la Llei 12/2009, de 10 de juliol, Llei d’Educació de Catalunya, article 173.
Consells escolars municipals:
Els municipis poden constituir consells escolars municipals en tant que òrgans i instruments de
consulta i de participació.
Els consells s’han de constituir en els municipis als quals s’hagin delegat competències de les
que estableix l’article 159.4 – educació infantil, ensenyaments artístics o educació d’adults-.
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D’acord amb el marc normatiu que regula la participació ciutadana en l’elaboració i la revisió de
normes i reglaments (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques), l’Ajuntament de Berga promou una consulta pública prèvia a
l’adaptació i modificació del Reglament general del servei públic municipal de les escoles
municipals de l’Ajuntament de Berga, a través del seu portal web.
L’objectiu de la consulta pública és recollir l’opinió de la ciutadania i les entitats més
representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:
1. Els problemes que es pretenen solucionar
2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
3. Els objectius
4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

2. Antecedents i problemes que es pretenen solucionar.
La regulació actual del Consell Escolar Municipal de Berga va ser aprovat l’any 1988 mitjançant
el Reglament d’Organització i funcionament del Consell Escolar Municipal de Berga
Passat aquest temps, és necessari adaptar la regulació del servei a les noves necessitats
tècniques detectades, així com, adaptar la normativa als principis de bona regulació tal com
estableix l’article 129 i 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
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3. Necessitat i oportunitat d ela seva aprovació.
D’una banda, com s’ha comentat anteriorment, hi ha una necessitat d’adaptació i modificació
de l’actual regulació donat que existeixen i s’han detectat unes necessitats tècniques que no es
contemplen en l’actual redactat.
De l’altre, conflueix també la raó d’oportunitat, des del punt de vista jurídic, d’adaptar la
regulació existent als canvis normatius que s’han anat produint, entre aquests, els que
introdueix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPACAP); arts. 127 i ss.

4. Objectius de la norma.
L’adaptació del reglament té com a objectius:
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Mantenir un corrent d'informació, estudi i deliberació entre l'Administració municipal i
els diferents sectors de la comunitat escolar sobre totes les actuacions de caràcter
educatiu que es desenvolupen al municipi.
Possibilitar que les línies d'actuació de l’Àrea d’Educació de l'Ajuntament comptin amb
la consulta i assessorament dels sectors implicats.
Sensibilitzar el conjunt de ciutadans i entitats sobre la importància de la participació de
les persones treballadores de l'ensenyament, les famílies i l’alumnat en el procés
educatiu, així com en la gestió dels centres.
Crear canals de comunicació, coordinació i col·laboració entre tots els sectors
implicats en l'educació i
ensenyament dels nens i nenes del poble. determinant
actuacions conjuntes i definint línies de treball comunes pel futur educatiu del municipi.
Participar en la planificació escolar.
Fomentar les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa, la renovació
pedagògica i d’acord amb els principis d'escola activa per avançar cap a una escola
democràtica, crítica, lliure i no discriminatòria, basada en la igualtat, responsabilitat i la
tolerància.
Fomentar l’educació per a la sostenibilitat com a eina de corresponsabilitat ambiental i
de lleialtat envers les generacions futures.
Vetllar per l’acompliment de les competències educatives que afecten l’ensenyament
no universitari i que la legislació atorga als municipis.
Vetllar pel tractament de qualsevol tema relacionat amb l'acció educativa dins el
municipi i especialment sobre el rendiment escolar, l’absentisme, discriminació,
problemes socioeconòmics, etc..
Vetllar pel dret a l’educació de qualitat per a tothom per afavorir la cohesió social i
garantir el benestar i la qualitat de vida de les persones.
Establir un marc de participació i aportació ciutadanes en tot un conjunt de camps
educatius, com són:
o Propostes d’activitats destinades a alumnes i pares.
o Propostes de cursos, tallers, xerrades, debats... sobre temes pedagògics i de
formació del professorat.
o Propostes d’actuacions compensatòries que permetin corregir desigualtats fruit
del context social, econòmic o cultural de l’alumnat.
Incloure d’acord amb els arts. 127 i ss. de la LPACAP un preàmbul al Reglament.

Per tant, el Reglament del Consell Escolar Municipal de Berga quedarà estructurat com a
continuació es detalla:
Preàmbul
El Títol Primer de les disposicions generals.
El Títol Segon d’estructura i organització
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5. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
L’adequació del present Reglament és imprescindible d’acord amb els objectius abans
esmentats i, conseqüentment, indefugible l’oportunitat d’adequació del present reglament als
principis de bona regulació pels quals s’ha de regir l’exercici de la potestat reglamentària per
part de l’administració que resten disposats als arts. 129 i ss. de la LPACAP.

Berga, 23 de juliol de 2018
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