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Núm. 9945
AJUntAment d’AiGUAViVA 

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’un reglament

Transcorregut el termini d’informació pública de l’acord d’aprovar 
provisionalment la modificació del Consell de Participació de 
l’Escola Bressol d’Aiguaviva, el qual ha estat publicat al BOP núm. 
149, del 6 d’agost de 2014 i exposat al tauler d’anuncis de la cor-
poració, sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, 
l’acord es considera definitivament aprovat i redactat en els termes 
següents: 

REGLAMENT DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA 
BRESSOL D’AIGUAVIVA 

Objecte

L’Òrgan de participació de la comunitat educativa de la Llar 
d’infants d’Aiguaviva, és el Consell de Participació. 

És objecte d’aquest reglament regular la composició, les finalitats i 
el règim de funcionament d’aquest òrgan de participació

Aquest consell vetllarà per tal d’afavorir la relació, la col·laboració 
i la mútua comprensió entre els diferents sectors implicats, és a dir, 
pares i mares, educadors i educadores, personal d’administració i 
serveis i responsables municipals.

Funcions dels Consells de Participació

Són funcions del Consell de les Bressols:
a)   Tenir coneixement dels criteris, els barems i el calendari d’admissió 

d’alumnes i vetllar-ne el compliment a l’hora d’admetre alum-
nes, en la mesura que ho permeti la normativa del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

b)   Conèixer i estudiar les necessitats de modificació del reglament 
del servei municipal de l’escola bressol.

c)   Conèixer i aprovar el projecte educatiu, el projecte curricular i el 
pla anual del centre, així com informar la distribució de grups que 
en cada moment consideri oportuna segons el nombre d’infants 
que atén i l’equip de professionals de què disposa, sense poder 
superar en cap grup el nombre màxim d’infants determinat en 
l’article 12.1 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regu-
len el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres
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d)   Fer propostes en relació amb els criteris de prioritat sobre la re-
novació d’instal·lacions i equipaments escolars.

e)   Potenciar l’intercanvi d’experiències pedagògiques i culturals 
amb altres centres de característiques similars.

Composició dels Consells:

El Consell de l’Escola  Bressol tindrà la composició següent:
-  L’alcalde de l’Ajuntament d’Aiguaviva o regidor/a en qui delegui, 

que presidirà el Consell.
- El director o directora del centre.
- Un representant dels pares i mares.
- Un representant dels educadors.
- Un representant de personal d’administració i serveis.

Actua de secretari o secretària del consell el/la representant del per-
sonal educador que elegeixi el Consell

El procediment d’elecció dels membres dels Consells

Electors:

El/s representants del personal educador serà/n escollit/s pel ma-
teix personal educador, de cada centre.

El/s representant/s dels pares i mares serà/n escollits per les mares 
i els pares de cada escola respectiva.

Elegibles:

Poden ser candidats al Consell de les Bressol totes les persones que 
formin part del sector a representar.

Renovació:

Els membres elegibles del Consell es renovaran cada 2 anys, sense 
perjudici que es cobreixin fins a l’esmentat termini les vacants que 
es produeixin. Les vacants es cobriran amb les persones pertanyents 
al mateix sector o col·lectiu del cessant, que haguessin quedat en el 
lloc immediatament posterior en l’elecció de membres del Consell.

La vacant que es produeix en el Consell de Participació és ocupada 
pel procediment establert al reglament de règim interior del cen-
tre. Si aquest no ho preveu, la presidència del Consell de l’Escola 
bressol convocarà eleccions per proveir les vacants que s’hagin 
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produït. El nou membre escollit ho és pel període establert amb 
caràcter general. 

Pèrdua de la condició de membre del Consell

En general, la condició de membre del Consell de Participació es 
perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne membre o 
quan es deixa de complir algun dels requisits necessaris per ser 
elegible.

En particular, els regidors o regidores deixaran de pertànyer al Con-
sell quan cessin en el seu càrrec dins de la Corporació o aquesta 
nomeni un altre representant.

La resta de membres podran perdre la seva condició per:
-   finalitzar el termini pel qual ha estat elegit/da.
-   Dimissió voluntària.
-   Deixar de pertànyer al centre com a educadors/es o com a pare o 

mare.
-   Per absència reiterada injustificada a 3 reunions del Consell.

Règim de funcionament

El Consell decidirà el seu règim de reunions i les normes per al seu 
funcionament. En qualsevol cas, aquestes normes preveuran una re-
unió ordinària un cop cada trimestre del curs escolar prèvia convo-
catòria amb un mínim de 5 dies abans de la data proposada.

La convocatòria correspondrà al President/a, a iniciativa pròpia o a 
sol·licitud d’almenys 3 membres del Consell.

Es procurarà que les decisions es prenguin per unanimitat. Si no és 
possible, s’adoptaran per majoria dels membres presents.

Els acords d’interès general es faran públics a través del tauler 
d’anuncis de cada Escola Bressol.

Si el tema a tractar ho requereix, podran assistir a les deliberacions 
del Consell, prèvia autorització del President/a i amb veu però sen-
se vot, qualsevol altra persona.

Els membres del Consell podran establir comissions específiques 
per a estudiar o informar al Consell sobre qualsevol tema de la seva 
competència, així com desenvolupar les tasques que el Consell li 
encomani. Els components d’aquestes comissions seran designats 
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pel Consell i en podran formar part els propis membres del Consell 
i també altres persones.

Normativa complementària

En tot allò no previst en aquest Reglament, es tindrà en compte 
allò que preveu el Reglament regulador de la prestació del servei 
de la llar d’infants municipal d’Aiguaviva, el Decret 282/2006, de 
4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil 
i els requisits dels centres i, en allò que sigui d’aplicació, el Decret 
317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la com-
posició del consell escolar, la selecció del director o de la directora 
i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres 
docents públics, i la resta de la normativa reguladora dels consells 
de participació escolars i d’altra complementària.”

Aiguaviva, 15 de setembre de 2014

Joaquim Mateu Bosch
Alcalde 


