Diligència: Aquest és el text refós dels estatuts aprovats
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès de 25
de març de 2003, modificats pels acords de Ple de 21 de juliol de
2003, 31 de maig de 2004.

La secretària

TEXT REFÓS
ESTATUTS DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE MOLLET DEL VALLÈS (IME)
CAPÍTOL I. Naturalesa i finalitats

Article 1
L’Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès és un organisme autònom local constituït per
l’Ajuntament de Mollet del Vallès a l'empara del que disposen els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/85 de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 249 i 254 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 l’article 188 i la
secció 3 del capítol 2 del títol 6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Article 2
L’institut té personalitat jurídica pública, amb patrimoni i pressupostos propis i la capacitat d'obrar
necessària per al compliment dels seus objectius, en el marc dels presents Estatuts i sense perjudici de les
facultats de tutela de l'Ajuntament; en conseqüència, pot administrar el seu patrimoni, adquirir i alienar
béns i drets, gravar, hipotecar, constituir penyores i d'altres garanties contreure obligacions, acceptar
herències, llegats i donacions, obtenir subvencions i altres ajuts d'administracions públiques o de
particulars, proporcionar subvencions i ajudes, contractar obres, serveis i subministraments, concretar
operacions de crèdit, exercir accions judicials i administratives i qualsevol classe d'actes i negocis jurídics
congruents amb les finalitats de l'entitat.
Article 3
L’institut té per objecte la prestació dels serveis municipals educatius i socioeducatius i, en particular, les
següents finalitats:
a) Participar en la programació de l’ensenyament
b) Cooperar amb l’Administració educativa en la creació, la construcció i el sosteniment dels centres
docents públics
c) Exercir la vigilància en aquells centres docents públics en els que legalment correspongui al Municipi
d) Crear, mantenir i desenvolupar els centres docents públics de titularitat municipal
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e)
f)
g)
h)

Participar en els òrgans de gestió dels centres docents públics
Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria
Organitzar activitats que ajudin a promoure l’educació i la seva difusió
Promoure la investigació de nous mètodes d’educació

Article 4
L’activitat de l’institut és desenvoluparà en el terme municipal de Mollet del Vallès
Article 5
El domicili social de l’institut serà el propi de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

CAPÍTOL II. Facultats de Tutela

Article 6
La potestat tutelar de l’institut correspon a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, que l'exercirà mitjançant els
seus òrgans, d'acord amb l'àmbit competencial que correspon a cadascun d'ells. Aquesta potestat comprèn
les següents facultats:
a) Aprovar els pressupostos i les seves modificacions llevat que en tingui la competència la Presidència
de l’institut, d’acord amb les bases d’execució del pressupost, així com la plantilla de personal, la
relació de llocs de treball i la liquidació del pressupost i el compte de l’institut.
b) Nomenar i separar la persona que ocupi la Gerència
c) Aprovar les ordenances fiscals i de preus públics dels serveis
d) Aprovar l'apel·lació al crèdit i l'emissió d'obligacions
e) Conèixer els assumptes estudiats pels òrgans de l’institut i de les decisions preses, podent reclamar
tota mena d'informació
f) Aprovar els convenis col·lectius
g) Aprovar els actes d’alienació, cessió i gravamen de béns immobles i també de la seva adquisició quan
no estigui contemplat expressament en el pressupost.
h) Determinar i modificar les condicions retributives fixes i periòdiques, tant del personal directiu
com de la resta del personal, a proposta de la Presidència de l’institut.
Article 7
L'Alcaldia podrà suspendre els acords dels òrgans de govern de l’institut quan, al seu judici siguin
contraris als interessos generals o del propi institut o constitutius d'infracció manifesta de la llei. A aquests
efectes es remetrà a l'Alcaldia còpia dels acords i resolucions preses pels òrgans de l’institut.
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CAPÍTOL III. Òrgans de govern i participació
Article 8
Els òrgans de govern de l’institut són:
a)
b)
c)
d)

El Consell Rector
La Presidència
La Vicepresidència
La Gerència

Article 9
L’institut podrà crear un Consell de Participació de cada centre .
Article 10
1. El govern i l'administració de l’institut correspon al Consell Rector, que estarà format per:
a)
b)
c)
d)
e)

El/la president/a, que ho serà el/la de l’institut
La persona que ocupi la Regidoria delegada en l’àmbit de l’educació
La persona que ocupi la Regidoria delegada en l’àmbit de la cultura
La persona que ocupi la Regidoria delegada en l’àmbit de la joventut
Un/a regidor/a o una persona professionalment qualificada en representació de cada grup municipal de
l’Ajuntament
f) Una persona representant de les mares i pares dels alumnes dels centres educatius de l’institut
g) Tres persones de la població professionalment qualificades i vinculades a alguna o algunes de les
matèries objecte de l’institut.
2. Els membres del Consell Rector en representació dels grups municipals seran nomenats pel Ple
Municipal a proposta dels respectius grups. La persona representant de les mares i pares dels alumnes dels
centres educatius de l’institut serà nomenada pel Ple Municipal a proposta de les mares i pares d’aquests
centres. Les persones de la població vinculades a alguna o algunes de les matèries objecte de l’institut
seran nomenades pel Ple Municipal a proposta de l’Alcaldia.
3. Podran assistir a les sessions del Consell Rector, amb veu però sense vot, les persones que ocupin la
Gerència i la Direcció dels centres de l’institut i les que la Presidència consideri oportú.
El Consell Rector, amb veu però sense vot, les persones que ocupin la Gerència i la Direcció dels centres
de l’institut i les que la Presidència consideri oportú.
Article 11
Els/les membres del Consell Rector cessaran per acord del Ple de l’Ajuntament en els següents casos:
a) Quan es produeixi el canvi de Corporació Municipal
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b) Quan perdin la condició que és causa de la seva incorporació al Consell Rector.
c) En el cas de la persona representant de les mares i pares dels centres educatius, quan aquests ho
proposin.
d) En el cas dels/de les regidors/res representants dels grups municipals, quan ho proposin els respectius
grups.
e) Quan presentin la renúncia al càrrec
Article 12
1. El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària, una vegada al semestre i extraordinària sempre que
ho consideri necessari la Presidència o a petició d'una tercera part dels seus membres de ple dret.
2. Per a la vàlida celebració de la sessió es requereix l'assistència d'un terç del nombre de membres de ple
dret i, en qualsevol cas, un mínim de tres membres entre els quals hi figurin les persones que ocupen
la Presidència i la Secretaria o qui legalment els substitueixi.
3. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels/de les membres presents, decidint els casos d'empat el
vot de qualitat de la persona que ocupi la Presidència.
Article 13
Correspon al Consell Rector les següents atribucions:
a) Organitzar els serveis de l'entitat
b) Aprovar el programa anual d'actuació i les seves modificacions i revisions.
c) Aprovar els projectes de pressupostos i les seves modificacions, quan el Ple de l’Ajuntament tingui la
competència per la seva aprovació, així com de la plantilla de personal i de la relació de llocs de
treball.
d) Aprovar la memòria anyal d'activitats
e) Aprovar el projecte de tarifes dels serveis
f) Proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament, l'apel·lació al crèdit, incloses les operacions de
tresoreria, així com l'emissió d'obligacions i la constitució i la cancel·lació d'hipoteques i adjudicar els
contractes que se'n derivin
g) Nomenar i separar les persones que ocupin la Direcció dels centres de l’institut
h) Nomenar i separar les persones que representin el Municipi en els òrgans de gestió dels centres
docents públics
i) Aprovar la creació i dissolució dels consells de participació de cada centre i nomenar i separar les
persones que en formin part
j) Adjudicar contractes administratius i privats si la seva duració és superior a un any
k) Aprovar els reglaments de règim interior de l’institut i dels centres integrants
l) Aprovar els programes educatius i els projectes curriculars de cada centre
m) Exercir tota mena d'accions judicials i administratives
n) Aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades
o) Aprovar les bases de selecció del personal
p) Proposar a l'Ajuntament la modificació dels presents Estatuts
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Article 14
La persona que ocupi la Secretaria de la Corporació ocuparà la Secretaria de l’institut. L'Alcaldia podrà
encomanar les funcions de Secretaria a un/a funcionari/a de la Corporació, a proposta de la persona que
ocupi la Secretaria, que actuarà com a delegat/da d'aquesta.
Article 15
La persona que ocupi l’Alcaldia ocuparà la Presidència de l’institut. En cas d'absència o malaltia serà
substituïda per la persona que ocupi la Vicepresidència..
Article 16
Correspon a la Presidència:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Representar l’institut
Convocar i presidir les sessions del Consell Rector i d'altres òrgans col·legiats
Supervisar els serveis de l’institut
Exercir la direcció superior del personal
Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència
Aprovar l’oferta pública d’ocupació
Les altres que no es reservin de forma expressa a altres òrgans de l’institut
Les competències de la Gerència en el supòsit que aquesta estigui vacant
Aprovar les modificacions del pressupost de l’institut en els casos previstos a les bases d’execució del
pressupost.
j) aprovar l’inventari anual de béns i drets de l’institut
k) Formular anualment el compte de l’institut
Article 17
La Vicepresidència serà exercida per la persona que ocupi la Regidoria delegada en l’àmbit d’educació de
l’Ajuntament.
Article 18
La Gerència serà designada pel Ple de l’Ajuntament a proposta de l’Alcaldia.. Les seves funcions són:
a) Dirigir i coordinar l'administració i els serveis de l’institut segons els acords i instruccions del Consell
Rector i de la Presidència en el seu àmbit competencial respectiu
b) Adjudicar contractes administratius i privats que no tinguin una durada superior a un any
c) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència
d) Ordenar pagaments i retre comptes
e) Aprovar el reconeixement, baixa i devolució d’ingressos
f) Exercir la prefectura immediata del personal sota la direcció de la Presidència. Aquesta facultat inclou
la sancionadora.
g) Preparar els programes anuals d'actuació, projectes de pressupostos i memòries d'activitats.
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h) La resta de funcions que expressament li siguin delegades.

Article 19
1. Els consells de participació dels centres estaran formats per la persona que ocupi la Direcció del
centre, la persona que ocupi la Regidoria delegada en l’àmbit d’educació de l’Ajuntament, un/a
tècnic/a de l’institut, tres representants dels mestres i educadors a proposta d’aquests i tres mares i
pares d’alumnes a proposta d’aquests.
2. Ocuparà la Presidència dels consells de participació la persona que ocupi la Direcció del respectiu
centre.
3. Ocuparà la Secretaria dels consells de participació un/a mestre d’entre els que formin part del
respectiu consell de participació a proposta d’aquests.
4. Les funcions dels consells de participació seran les següents en l’àmbit de cada centre:
a) Garantir el compliment de les normes generals sobre admissió de l’alumnat
b) Participar en l’aplicació de la línia pedagògica global del centre i fixar, d’acord amb les directrius de
l’institut, les pròpies per a les activitats complementàries del centre
c) Establir, amb el consentiment de l’òrgan que correspongui de l’institut, relacions de col·laboració amb
altres centres, entitats o institucions amb finalitats educatives i culturals
d) Vetllar pel bon funcionament general del centre.
e) Col·laborar en l’elaboració dels plantejaments institucionals del centre( Projecte educatiu del centre,
criteris de funcionament, programa anual, memòria d’activitats, gestió i pressupost)
5. Per a la vàlida celebració de les sessions dels consells de participació serà necessària l’assistència de la
majoria absoluta dels membres de ple dret que en formin part.
6. Els consells de participació adoptaran els seus acords per majoria simple dels membres assistents
decidint els casos d'empat el vot de qualitat de la persona que ocupi la Presidència.
Article 20
Contra els actes administratius dictats pels òrgans de l’institut es pot interposar recurs d’alçada davant
l'Alcaldia de l'Ajuntament. La resolució de l'Alcaldia exhaurirà la via administrativa i contra aquesta es
podrà interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.

CAPÍTOL IV. Personal
Article 21
1. Les característiques i nombre del personal de l’institut es determinaran en la plantilla i la relació de
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llocs de treball, aprovades pel Ple de l'Ajuntament a proposta del Consell Rector.
2. L'oferta pública d’ocupació serà la base per a la selecció del personal, assegurant el respecte el
principi d'igualtat, mèrit, capacitat i sempre mitjançant convocatòria pública i les corresponents bases
de selecció del personal.

Article 22
El personal al servei de l’institut serà funcionari, eventual o laboral, en els mateixos termes que els
establerts a la normativa general aplicable a les entitats locals. Excepcionalment podrà adscriure’s personal
funcionari de l’Ajuntament en comissió de serveis.

CAPÍTOL V. Béns, mitjans i hisenda

Article 23
Constitueixen el Patrimoni de l’institut:
a) Els béns que adscrigui l'Ajuntament de Mollet del Vallès
b) Els que l’institut adquireixi per qualsevol títol legítim
Article 24
L'inventari dels béns i drets de l’institut s'aprovarà anualment per la Presidència i es trametrà a la regidoria,
àrea o òrgan equivalent de l’Ajuntament al qual estigui adscrit l’institut per a la seva incorporació com a
annex a l’inventari general de l’Ajuntament.
Article 25
Els recursos de l’institut seran:
a)
b)
c)
d)
e)

Les aportacions de l'Ajuntament
Les taxes i preus per prestació de serveis
Els rendiments del seu patrimoni
Els crèdits que obtingui
Les subvencions o donatius

Article 26
El pressupost anual de l’institut s'integrarà al de l'Ajuntament i estarà subjecte a la normativa reguladora
de les hisendes locals.
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Article 27
1. El control i fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària serà exercida per la Intervenció
General de l’Ajuntament que podrà delegar-la en un/a funcionari/a municipal.
2. Les funcions de tresoreria i recaptació les exercirà la Tresoreria General de l'Ajuntament que podrà
delegar-la en un/a funcionari/a municipal.
Article 27 bis
1. L’establiment dels objectius i l’estimació dels recursos humans, financers i materials precisos pel
funcionament de l’institut es determinaran anualment en el seu pressupost i la documentació annexa a
aquest, i constituiran la base del control d’eficàcia que exercirà la regidoria, àrea o òrgan equivalent de
l’Ajuntament al que estigui adscrit l’institut sens perjudici de les atribucions que atorga la llei en aquest
àmbit a la intervenció.
2. La regidoria, àrea o òrgan equivalent de l’Ajuntament al qual estigui adscrit l’institut exercirà el control
de l’evolució de les despeses de personal i de la gestió dels recursos humans de l’institut, amb l’extensió i
efectes que determini.
3. La regidoria, àrea o òrgan de l’Ajuntament al qual estigui adscrit l’institut fixarà les quanties a partir de
les quals serà necessària la seva autorització per a celebrar contractes administratius i/o privats.
Article 28
1.La liquidació del pressupost de l’institut, informada per la Intervenció, serà proposada per la
Presidència de l’institut tramesa a l’Ajuntament per a la seva aprovació.
2. El compte de l’institut serà formulat per la Presidència i tramès a l’Ajuntament per a la seva integració
en el compte general.

CAPÍTOL VI. Modificació dels Estatuts i dissolució de l’institut
Article 29
La modificació dels estatuts es realitzarà amb els mateixos tràmits exigits per a la seva aprovació.
Article 30
L’institut tindrà una durada indefinida en funció de l'acompliment de les finalitats per a les quals es
constitueix, no obstant això, podrà ésser dissolt:
a) Per modificació del sistema de gestió del servei o dels criteris que van justificar la seva creació.
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b) Per la creació d'un organisme autònom superior que l'inclogui i l'absorbeixi.
c) En el cas que es suprimeixi el servei.
Article 31
La dissolució serà acordada pel Ple de l'Ajuntament previ informe del Consell Rector, i el seu patrimoni
revertirà a la Corporació, amb tots els increments i aportacions que tinguin a l'actiu.
Disposició addicional única
En tot allò no previst en aquests estatuts serà d’aplicació el Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès.
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