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A.  

B.  

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

9077 Aprovació inicial de la modificació parcial de l'article 11 (lletres a i f ) del reglament d'organització i
funcionament del Consell Escolar Municipal de Sant Josep de sa Talaia

El Ple de l'Ajuntament de Sant Josep, en sessió ordinària feta el 24 de setembre 2020, va adoptar, entre altres, el següent acord:

-  parcial de l'article 11 del reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar Municipal de SantProposta de modificació
Josep de sa Talaia de creació del Consell Escolar Municipal (CEM) de Sant Josep.

“.../... és a dir per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació s'ACORDA:

. Aprovar inicialment la modificació parcial de l'article 11 (lletres a i f) del vigent Reglament d'organització i funcionament delPrimer
Consell Escolar Municipal de Sant Josep de sa Talaia (BOIB núm. 13 de 30/01/2020) que quedarà de la següent manera:

Allí on posa:

a) Quatre en representació del mateix Ajuntament, el que garantirà la presència dels grups amb més representació. Aquests vocals
seran designats per l'alcalde o alcaldessa, oïda la Junta de Portaveus. Es canviarà pel redactat següent:

a) Una vocalia per a cada grup municipal en representació del mateix Ajuntament, el que garantirà que hi siguin presents tots els
grups municipals.

Allí on posa:

f) Dos alumnes de Secundària dels centres docents del municipi, elegits per i entre els representants de l'alumnat als consells
escolars dels centres, nomenats per les associacions de l'alumnat més representatives. Es canviarà pel redactat següent:

f) Dos alumnes de Secundària dels centres docents del municipi, elegits per i entre els representants de l'alumnat del Ple juvenil que
forma part del Consell de Participació Infantil i Juvenil.

La resta de l'article 11 no es modifica.

. Que es sotmeti a informació pública mitjançant anunci al BOIB, tauler d'anuncis i pàgina web de l'Ajuntament per període mínim deSegon
trenta dies per formular reclamacions, objeccions i observacions de conformitat amb el que disposa l'article 102 de la Llei 20/2006. Si no es
presentés cap reclamació o suggeriment, l'acord inicialment adoptat s'ha d'entendre definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord
exprés”.

El qual es publica per a generar coneixement.

  

Sant Josep de sa Talaia, 28 de setembre de 2020

L' alcalde
Josep Marí Ribas
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