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COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 

Article 4rt.- En aplicació de la base 2.3 del Capítol 1 de l'annex del Decret 404/1987, que fixa 
que els municipis amb més de 5 centres educatius i menys de 16 tindran un Consell constituït 
per 33 membres, i amb la voluntat d'atendre les peculiaritats educatives de Móra d'Ebre 
segons queda facultat per l'article 2 de l'esmentat Decret. 
 
En compliment del contingut del Decret 404/1987, i en especial, del contingut de les Bases 3, 
4, 6.1, 6.2, 6.3, 8, 10 i 13 del Capítol I i de l'annex, queda garantida la participació dels 
següents sectors: Corporació Municipal, Mestres i Professors, Pares d'Alumnes, Alumnes, 
Personal d'Administració i Serveis, Direcció dels Centres Públics i Titulars dels Centres Privats. 
 
En conseqüència, i d’acord l’article 6.2 del Decret 404/1987, de 22 de desembre, integren el 
Plenari:  
 

 6 membres de l’Ajuntament  
 6 membres del sector Pares i Mares  
 6 membres del sector Alumnat  
 6 membres del sector de Mestres i Professorat  
 3 membres del sector de Personal d’Administració i Serveis  
 6 membres del sector de Directors/es i Titulars de Centres, tan públics com privats 
 

Els sis membres representants de l’Ajuntament seran designats pel Ple de l’Ajuntament entre 
els/les Regidors/es membres del mateix i estaran repartits proporcionalment entre els 
diferents grup polítics presents a l’Ajuntament, incloent l’Alcalde/ssa, que actua com a 
president, i el/la regidor/a d’Educació.  

 
Els sis vocals en representació del sector Pares i Mares seran escollits entre els pares i mares 
que formen part dels Consells Escolars dels Centres.  

 
Els sis vocals en representació del sector Alumnat seran escollits entre els alumnes que 
formen part dels Consells Escolars dels Centres  

 
Els sis vocals en representació del sector de Mestres i Professorat, seran escollits entre els 
professionals de l’ensenyament que formen part dels Consells Escolars dels Centres 

 
Els tres vocals en representació del Personal d’Administració i Serveis seran escollits entre els 
proposats pels Consells Escolars dels Centres 

 
Els sis vocals en representació dels Directors/es i Titulars de centres tan públics com privats 
seran escollits entre els/les directors/es i titulars de centres educatius de Móra d’Ebre. 
 

4.1.- El Consell Escolar Municipal podrà sol·licitar l'assistència a les seves reunions de 
tècnics d'actuació municipal en temes relacionats amb l'ensenyament, i d'altres 
persones les opinions o coneixements de les quals puguin ser considerats 
d'importància en moments puntuals, amb veu, però sense vot. 
4.2.- En cap cas, les persones nomenades per designació per formar part del Consell 
Municipal podran ser-ho en contra de la seva voluntat. 


