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Dilluns, 11 d'octubre de 2010

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Taradell

EDICTE

Havent passat el dia 23 d’agost de 2010 el termini d’exposició pública de l’adopció dels acords del dictamen d’aprovació 
inicial del projecte de modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal de Taradell,  publicats per Edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), del 19-07-2010 i en el  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), núm. 5672, del 16-07-2010, i no havent-se presentat cap al·legació, reclamació o suggeriment en temps i forma, 
s’eleven a definitius els dits acords del dictamen d’aprovació inicial esmentada, amb data del 24 d’agost de 2010, segons el 
previst en l’article 178, apartat 1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i 49.c), 2n paràgraf, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del 
règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril. L’aprovació dels acords de la resolució inicial van ser adoptats en 
sessió plenària del proppassat dia 3 de juny de 2010.

El text íntegre dels acords del dictamen d’aprovació inicial que han esdevingut definitius i de la modificació del Reglament 
es publiquen en l’Annex.

Contra els acords del dictamen d’aprovació inicial que han esdevingut definitius, els interessats podran interposar recurs 
contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ANNEX

Primer.- Aprovar  inicialment  el  projecte  de  modificació  del  Reglament  del  Consell  Escolar  Municipal  de  Taradell 
(RCEMT), que consta a l’expedient.

Segon.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text dels articles del RCEMT modificats pel termini de 
trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels 
Edictes corresponents al  Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i  al  Diari Oficial de la Generalitat  de 
Catalunya (DOGC). El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de l’última de les publicacions 
oficials suara esmentades. També es publicarà en el tauló d’anuncis i en la pàgina web municipals.

Tercer.- Disposar que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública i 
d’audiència  als  interessats,  la  modificació  del  RCEMT que  ara  s’aprova  inicialment  es  considerarà  aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. Un cop aprovada definitivament la modificació del  RCEMT, es 
publicarà de la forma següent: al tauló d’anuncis i a la pàgina web de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, el text dels acords plenaris adoptats i  el text íntegre dels articles modificats; al  DOGC, la referència del 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada. El RCEMT 
modificat s’aplicarà a partir de la seva entrada en vigor, que serà l’endemà d’haver estat publicada la modificació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Quart.- Instar de l’Alcaldia el desplegament i execució del present dictamen.

REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE TARADELL

Els articles modificats queden redactats íntegres així:

Article 3.- COMPOSICIÓ.

El Consell  serà presidit  per l'Alcalde o regidor en qui delegui.  Composaran el Consell  un total de 31 membres, de 
conformitat al previst en el Decret 404/87, regulador de les bases generals d'organització i funcionament dels Consells 
Escolars Municipals, i atès que aquest municipi compta actualment amb 7 centres educatius de nivell no universitari. El 
detall de la composició serà el següent:

-President, Alcalde o regidor delegat.
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-Per l’Ajuntament: 4 regidors designats en sessió plenària
-Pel sector pares: 1 CEIP Les Pinediques

1 CEIP El Gurri
1 CEIP St. Genís i Sta. Agnès
1 IES Taradell
1 Escoles Bressol Municipals
1 Escola de Música Municipal

-Pel sector mestres: 1 CEIP Les Pinediques
1 CEIP St. Genís i Sta. Agnès
1 IES Taradell
1 Escoles Bressol Municipals
1 Escola de Música Municipal
1 Escola Taller Municipal L'Arpa
1 CEIP El Gurri

-Personal no docent: 1 CEIP Les Pinediques
1 CEIP St. Genís i Sta. Agnès
1 IES Taradell

-Directors: 1 CEIP Les Pinediques
1 CEIP El Gurri
1 CEIP St. Genís i Sta. Agnès
1 IES Taradell
1 Escoles Bressol Municipals 
1 Escola de Música Municipal
1 Escola Taller Municipal L'Arpa

-Pel sector alumnes: 1 IES Taradell
1 Escola de Música Municipal
1 Escola Taller Municipal L'Arpa

-Secretari: Un funcionari de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

També formaran part del Consell, amb veu però sense vot, l’educador de carrer i el responsable de la Biblioteca.

Podran ser convidats a les reunions del Consell per expressar la seva opinió però sense vot, les persones que per la 
tasca que desenvolupen tinguin relació directa amb l'ensenyament municipal.

Taradell, 28 de setembre de 2010
El secretari-interventor, Lleonard Ferrer i Bird

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

00
28

81
9


		2010-10-08T13:34:59+0200
	


08/10/2010
13:37:20




