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Referència AtN-zOt7lt820

Objecte lnforme sobre el tràmit d'al.legacions al projecte normatiu del nou

Reglament del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells

Escolars Municipals de Districte

Sol.licitant Consell Escolar Municipal de Barcelona

Lletrat  

Data 24 d'octubre de 20L7

t. Antecedents

La Comissió de Govern, reunida en sessió del dia 29 de juny de 2O!7, va acordar aprovar el

projecte normatiu del nou Reglament del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels

Consells Escolars Municipals de Districte (CEMD), i donar-li el tràmit previst pels articles 108 i

següents del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

D'acord amb el que preveu l'article LLL.2 del ROM, els grups municipals de Ciutadans i del

Partit Popular de Catalunya van presentar escrits d'esmenes els dies 22 i 27 de setembre de

2OL7 , als quals es va donar resposta mitjançant respectius informes del Comissionat d'Educació

i Universitats del dia 16 d'octubre de2OL7.

A la vista d'aquest informe, s'ha elaborat un text consolidat amb les al.legacions estimades o

transaccionades d'acord amb els informes esmentats, que es sotmet a informe d'aquesta
Direcció de Serveis Jurídics per tal de valorar les modificacions efectuades en relació amb el

text sotmès a l'informe AIN-20L7 /Lt33, de L2 de juny de 20t7.

2. Consideracions iurídiques

En primer lloc, es vol fer constar que a parer de qui subscriu el text dóna compliment a les

observacions que es varen realitzar en l'informe AIN-2017/LL33, de 12 de juny de 2017, i que

foren incorporades a la proposta aprovada com a projecte normatiu el 29 de junyde 20L7.
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Pel que fa a les esmenes admésesb transaccionades, i pertant a les modificacions que resulten

d'aquestes sobre el text de la proposta de reglament, es constata que responen als objectius

següents:

a. Ampliar la possibilitat de mantenir relacions de cooperació i coordinació amb tots aquells

consells de participació municipal que puguin tenir incidència en la situació dels infants,

adolescents i adults, i no únicament amb aquells exclusivament restringits a l'àmbit de

l'educació, a l'article 4.l.j de la proposta.

b. Donar major claredat en la redacció de determinats preceptes, com seria el cas de les

modificacions proposades a l'article 5 de la proposta

c. Ampliar l'abast de les qüestions relacionades a l'article 8, pel que fa a la possibilitat del

CEMB de demanar informació a l'administració educativa i a l'Ajuntament, sempre en

l'àmbit de l'educació al municipi.

Es tracta, en tos els casos, de modificacions que venen a reforçar el desenvolupament de les

finalitats de consulta ide participació d'aquests consells escolars, reconegudes a I'article L72i

173 de la Llei I2/2O09, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya, i a la seva normativa de

desplegament.

3. Conclusions

Per tot el que s'ha exposat, qui subscriu INFORMA FAVORABLEMENT el text de proposta de

Reglament de constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars

Municipals de Districte, una vegada incorporades les al.legacions esmentades.

Vist i

Lletrat consistorial Director
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