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CONCELLO DE REDONDELA

O  Concello  Pleno;  en  sesión  de  data  27  de  decembro  de  1996,  aprobou 
inicialmente  o  “Regulamento  Regulador  do  Organo  Sectorial  do  Consello  Escolar 
Municipal, órgano sectorial consultivo en materia de ensinanzas”.

Sometido ó trámite de información pública, por prazo de trinta días; mediante 
anuncio publico no B.O.P., número 71 de data 15 abril de 1997 e taboleiro de anuncios 
da Casa do Concello; sen que durante o devandito período se formulase reclamación 
algunha,  o  Regulamento  citado,  queda  aprobado  definitivamente.  Posteriormente  o 
Concello Pleno, en sesión de data 18.11.1999, aprobou inicialmente as rectificacións ao 
Regulamento. Sometidas tamén ao trámite de información pública, por prazo de trinta 
días, mediante anuncio publicado no BOP nº 235, de data 09.12.1999, e taboleiro de 
anuncios  da  Casa  do  Concello,  sen  que  durante  o  devandito  periodo  se  formulase 
reclamación algunha. Seguidamente o Concello Pleno en sesión do 17.07.2000 aprobou 
definitivamente as rectificacións do artigo 12 e 20, de dito Regulamento (publicadas no 
BOP nº 153 de data 10.08.2000), resultando o mesmo do seguinte tenor:

REGULAMENTO REGULADOR DO ORGANO SECTORIAL CONSELLO 
ESCOLAR MUNICIPAL ORGANO SECTORIAL CONSULTIVO EN 

MATERIA DE ENSINANZAS

TITULO I
DISPOSICIONS XERAIS – CONSTITUCIONS

Artigo  1.-  O  Consello  Escolar  Municipal  é  un  órgano  sectorial  local  de  consulta, 
asesoramento e participación da comunidade escolar na programación en materia  do 
ensino non universitario e na planificación dos centros escolares no ámbito municipal. 

Artigo 2.- O Consello terá carácter permanente e coñecerá das actuacións municipais e 
doutros entes e organismos no seu ámbito sectorial, en particular en materia de dotación 
de  servicios,  equipamentos  e  instacións,e  construcción  e  ampliación  de  edificios 
escolares. 

TITULO II
OBXECTO E AMBITO DE ACTUACION FUNCIONS E COMPETENCIAS

Artigo 3. - O Consello Escolar Municipal desenrolará funcións de informe e proposta, 
no seu caso, en relación coas iniciativas municipais relativas ó seu sector de actividade, 
así como asesoramento, orientación, instancia, consulta e colaboración  co Concello e a 
administración educativa  e calquera outra Administración pública que afecte ou incida 
no ensino dentro do ámbito municipal, canalizando e facilitando a participación veciñal 
e  dos  sectores  e  axentes  da  Comunidade  Escolar  nos  asuntos  municipais  e  nas 
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organizacións e entidades supramunicipais nas que estea respresentado o Concello de 
Redondela. 
O Consello Escolar Municipal elaborará, ó finaliza-lo curso escolar, un informe sobre o 
estado do ensino  no municipio,  que  enviará  á  Corporación Municipal  e  ó  Consello 
Escolar Territorial respectivo ou ó Autonómico no seu defecto. 
A Consello Escolar Municipal, poderá elevar á Administración educativa, ó Concello ou 
ós  organismos  ou  entidades  competentes,  informes  ou  propostas  para  o  mellor 
funcionamento do sistema educativo. 

Artigo  4.-  A  consulta  polo  órganos  pertinentes  ó  Consello  Escolar  Municipal  terá 
carácter preceptivo ou facultativo. 
A consulta consiste en expor un asunto fundamentado en forma de proposta perante o 
Pleno do CEM e o seu posicionamento,  segundo o cómputo do resultado dos votos 
afirmativos  ou  negativos  dos  seus  compoñentes  polo  procedemento  de  votación 
ordinaria. 

Artigo  5.-  O  CEM  será  consultado  con  carácter  preceptivo  pola  Administración 
Educativa e polo Concello nas seguintes cuestións:

a) Convenios, protocolos e acordos de colaboración e cooperación coas 
Administracións Educativas e outros organismos ou entidades de carácter privado, 
público ou de iniciativa social que afecten ó ensino dentro do ámbito municipal. 

b) Actuacións e normas municipais ou doutro rango que afecten ós servicios 
educativos complementarios e extraescolares con incidencia no funcionamento dos 
centros docentes, tales como transporte escolar,comedores, servicios de limpeza e 
conservación. 

c) Actuacións  e normas municipais ou outro rango que afecten ou favorezan a 
ocupación real das prazas escolares coa finalidade de mellora-lo rendemento educativo 
e, se é o caso, facer efectiva a obrigatoriedade do ensino e a súa vixilancia.

d)Emprazamento de centros docentes e a súa ubicación dentro da demarcación 
municipal.

e) Prioridade nos programas e actuacións municipais e da administración 
educativa que afecten á conservación, vixilancia e mantemento adecuado dos centros 
docentes. 

f) Fomento das actividades tendentes a mellorala calidade educativa, 
especialmente no que respecta á adaptación da programanción e o curriculum ó medio. 

g) Competencias educativas que afecten ó ensino non universitario e que a 
lexislación otorgue ós municipios. 

h) Na programación de investimentos en materia educativa. 
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i) En materia de subvencións e axudas ás asociacións no sector do ensino, e as 
súas bases reguladoras e convocatorias. 

 k) Plan de actuación e orzamentos municipales en materia educativa. 

Artigo  6.-  O  CEM  informará  á  Administración  Educativa  e  ó  Concello  sobre  os 
seguintes asuntos: 

a) Necesidade de ampliación ou modificación da rede de centros escolares.

b) Actuacións e disposicións municipais relativas á ensinanza, con incidencia en 
 materia tales como educación especial, escolarización de poboación  
desfavorecida,  actividades complementarias e extraescolares e ensinanza non  
reglada, especialmente en relación coas seguintes actuacións: 

– Accións específicas en zonas infradotadas educativamente ou respecto de 
grupos especialmente desfavorecidos.

– Distribución de axudas ós comedores escolares e Escolas Fogar.
– Organización de rede de transporte escolar. 

c) Actuacións e normas municipais que afecten ou favorezan a ocupación  real  
das plazas escolares coa finalidade de mellorar o rendimento educativo,e, no seu 
caso, de facer efectiva a obrigatoriedade da ensinanza. 

d) Necesidades de inversión na rede non universitaria.

e)  Programación  das  actividades  educativas,culturais,  artísticas,  deportivas  e  
sociais, a realizar polo Concello, nos locais e instalacións dos centros docentes 
públicos do término municipal, fora do horario escolar previsto na programación 
xeral anual. 

f)  Obxectivos  e  prioridades  das  actuacións  municipais  relativas  ás  
compentencias educativas que a Lei lles atribue. 

x) Calqueira outro asunto que se lle atribuia ó Consello por disposición legal ou 
reglamentaria  ,  ou aquelas  outras  materias  relacionadas  coa educación  que  
afecten ó seu ámbito territorial.

Artigo7.- A consulta ó CEM  terá carácter facultativo en calquera outro asunto que para 
a vida escolar municipal lle sexa requerida. 

Artigo 8.- O CEM , poderá solicitar información da Administración Pública Educativa 
do nivel correspondente ó seu ámbito de actuación e dirixir peticións á Consellería de 
Educación ó Concello e a outros órganos, entidades e administración. 

TITULO II
COMPOSICIÓN E ORGANIZACIÓN 

Artigo9.- 
Apartado 1) Son órganos necesarios do Consello escolar Municipal: 

r/ Alfonso XII, 2; 36800 Redondela (Pontevedra), NIF – P – 3604500 – C, Telf: 986 400 300 – Fax: 986 403 894



           
CONCELLO DE REDONDELA

A) O Presidente.
B) O Pleno.
C) A Comisión Permanente Executiva.

Apartado 2) Son órganos complementarios os grupos de traballo que se constitúan, que 
en todo cas serán: 

– Grupo de Traballo Pedagóxico.
– Grupo de Traballo de Equipamento Escolar.
– Grupo de Traballo de Planificación Educativa.

 
Artigo  10.-  Será  Presidente  do  Consello  o  Alcalde  ou  membro  da  Corporación 
Municipal que designe o Alcalde. Existirá un Vicepresidente que se elexirá polo Pleno 
do Consello Escolar a proposta do seu Presidente ente os vocais que integren o Pleno.

Artigo 11.- Son atribucións do Presidente: 
a) Representar ó Consello.
b)  Convocar  as  sesións  do  Pleno,  presidilas  e  dirixilos  debates,  decidindo  o 

empate nas votacións co voto de calidade. 
c) Elabora-la orde do día das sesións do Pleno do Consello.
d)Executa-los acordos adoptados. 

O  Vicepresindente  sustituirá  ó  Presindente  nas  súas  funcións  en  caso  de  ausencia, 
enfermidade o impedimento legal deste. 

Artigo  12.-  Para  os  efectos  de  composición  do Pleno do CEM a elección  dos  seus 
compoñentes, se estará ó regulado pola Administración con competencias educativas 
para Concellos de máis de 25.000 habitantes. En todo caso integrase por: 

– 1 Presindente.
– 1 Representante da Federación de AA:VV: (designarase suplente). 
– 7 Profesores/as dos niveis educativos correspondentes ó ámbito do ensino 

non  universitario  de  Galicia  propostas  por  sindicatos  ou  asociacións 
profesionais  proporcionalmente  á  representación  obtida  nas  eleccións 
sindicais do sector docente, no municipio, distribuídos da seguinte forma:
– 6 do ensino público.
– 1 do ensino privado.

– 6 nais e país de alumnos/as propostos/as pola Federación de pais e nais de 
alumnos/as, designarase ós respectivos/as suplentes.

– 4  alumnas/os  elexidos/as  polos  representantes  dos/as  alumnos/as  en 
Consellos  Escolares  dos  Centros  existentes  no  municipio,  designarase  os 
respectivos/as suplentes. 

– 1 Representante da Asociación Local Empresarial (desiganará suplente). 
– 1 Representante de cada grupo político con representación na Corporación 

existente.
– 1 Representante dos/as Directores/as dos Colexios,elexido de entre eles/elas 

pola Asamblea de Directores/as dos Colexios Públicos de Redondela.
– 1 Representante da Administración Educativa, designado/a pola Delegación 

da Consellería de Educación. 
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– 1  Representante  dos  movementos  de  renovación  pedagóxica  de  Galicia, 
legalmente  recoñecidos  e  en  atención  á  súa  representatividade,elexido  de 
entre eles/elas. 

– Si algún grupo político, asociación legalmente ou colectivo desexa participar 
nas  sesións  do  Consello  Escolar  deberá  solicitalo  mediante  escrito 
acompañado de proposta ou, tema de tratar, con 24 horas de antelación á 
celebración de sesión e asistirá con voz e sen voto. 

 Artigo 13.- Os membros do Consello terán un mandato de catro cursos escolares. No 
caso de vacante por renuncia ou calquera outra causa, as Asociacións ou colectivos a 
que representen designarán un novo vocal no prazo de un mes. 
O representante dos grupos políticos da Corporación cesará en caso de disolución desta.
 
Artigo 14.- A Comisión Permanente Executiva será elexida polo Pleno de entre os/as 
seus/súas compoñentes e adecuarase de xeito que garanta a representación de tódolos 
sectores.

Artigo  15.-  Estará  constituída  polo/a  Presidente  do  CEM,  que  presidirá  e  os/as 
Presidentes  de  cada  grupo  de  traballo,  un/ha  ensinante,  un/ha  alumno/a  e  un/ha 
representante das entidades veciñais e da Federación de ANPAS. 

Artigo 16.- As funcións da Comisión Permanente Executiva do CEM son: 
1.  Prepara-lo  orde  do  día  das  sesións  ordinarias  e  extraordinarias  e  os 

asuntos para o seu debate do Pleno do CEM.
2. Xestiona-los asuntos e acordos encomendados polo Pleno.
3. Coordina-las Comisións de Traballo.
4. Elabora-la memoria anual da actuación do CEM e o informe anual sobre 

a situación do ensino non universitario no municipio.
5. Formular propostas

Artigo 17.- Os Grupos de Traballo estarán compostas por un/ha Presindente nomeado/a 
de entre os representantes dos grupos políticos municipais e seis vocais alomenos.
O Secretario será elexido de entre os/as seus/súas compoñentes.

Artigo 18.- As propostas dos Grupos de Traballo se elevarán á Comisión Permanente 
Executiva. 

TITULO IV
REXIME DE FUNCIONAMENTO

Artigo 19.- O Pleno do CEM se reunirá, como mínimo, con carácter ordinario tres veces 
ó  ano,  unha  por  trimestres  de  cada  curso  escolar.  Asimesmo  poderase  reunir  con 
carácter extraordinario a instancia motivada do/a seu/súa Presidente ou dun tercio dos 
seus/súas compoñentes. 
Tamén  poderase  reunir  con  carácter  urxente,  a  instancia  do/a  Presidente,  previa 
ratificación plenaria do mesmo,por maioría dos/as asistentes. 
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Artigo 20.- As sesións han de convocarse a lo menos cunha antelación de 4 días hábiles, 
agás as sesións extraordinarias urxentes.

En  todo  caso  acompañarase  orde  do  día,  que  se  publicará  no  Taboleiro  de 
Anuncios do Concello, e as actas das sesións anteriores que deben ser aprobadas na 
sesión.

Artigo 21.- A válida constitución das sesións require a asistencia da metade máis un/ha 
dos seus/súas compoñentes, ben sexan titulares ou suplentes, en primeira convocatoria e 
un  mínimo  de  1/3  en  segunda  convocatoria  media  hora  despois.  Para  a  válida 
constitución requirirase a asistencia do Presidente e do Secretario, ou de aquelas persoas 
que os substitúan.

Artigo 22.- Os acordos adoptaranse por maioría simple dos presentes.

Pódense  formular  votos  particulares.  Os  posicionamentos  e  pronunciamentos 
dos/as membros poderanse limitar a mostar a súa conformidade ou desconformidade 
coas propostas sometidas a debate ou formular alternativas.

Artigo  23.-  As  sesións  dos  órganos  do  CEM  poderán  ser  convocados/as  polos/as 
seus/súas Presidentes ou 1/3 dos/as compoñentes. Tamén pódese solicitar a asistencia de 
persoas  de  recoñecida  profesionalidade  ou  coñecementos  específicos  e  exhaustivos 
nalgunha materia ou asunto, ou de entidades sociais afectadas por algún problema ou 
cuestión, que disporán de voz pero non de voto, para expoñer os/as seus/súas opinións, 
plantexamentos ou aclaracións.

Artigo  24.-  Realizará  as  funcións  de  Secretario  no  Pleno  e  máis  na  Comisión 
Permanente Executiva un funcionario do Concello designado polo Presidente.

Son funcións do Secretario:

a) Elabora-las actas autorizándoas coa súa sinatura e co visto e Prace do 
Presidente.

b) Asistir con voz pero sen voto ás sesións.
c) Custodia-la documentación.
d) Expedir certificacións.
e) Cantas outras lles sexan atribuídas.

Artigo 25.-  A Comisión Permanente Executiva reunirase, como mínimo, unha vez ao 
més, e cando o considere oportuno o/a presidente ou o solicite un tercio dos/as seus/súas 
compoñentes.

Artigo 26.- Os Grupos de Traballo poderanse reunir cantas veces o estimen conveniente 
e rexiranse a efectos de funcionamento segundo o disposto para os órganos do CEM.

r/ Alfonso XII, 2; 36800 Redondela (Pontevedra), NIF – P – 3604500 – C, Telf: 986 400 300 – Fax: 986 403 894



           
CONCELLO DE REDONDELA

Artigo 27.- A Comisión Permanente Executiva e os Grupos de Traballo adecuarán o seu 
funcionamento ao do Pleno.

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

O Regulamento deste Consello Sectorial entrará en vigor o mesmo día da súa 
publicación no BOP e se notificará á administración educativa.

Os órganos do CEM se constituirán no prazo de 2 meses dende a aprobación 
definitiva  do  Regulamento,  notificándolle  a  súa  composición  á  administración 
educativa.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

O presente Regulamento está suxeito á modificación, pola propia evolución da 
sociedade,  da  estructura  organizativa  do  propio  Concello  e  a  adecuación  ó  marco 
normativa cambiante, sendo o Pleno do Concello o órgano que adopte o acordo.-
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