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Memòria de valoració de l'informe jurídic preliminar i les 
observacions de l'Oficina del Govern 
El 17 de juny de 2021 ha estat tramès al Consell Escolar de Catalunya l'Informe jurídic 
preliminar de l'Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya, 
elaborat per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Educació, juntament amb les 
observacions que hi ha fet arribar l'Oficina del Govern com a part prèvia de la tramitació de 
l'Avantprojecte al Consell Tècnic del Govern. 

En aquesta memòria es descriu la valoració que la Secretaria del Consell Escolar de 
Catalunya ha fet d'ambdós documents de cara a la redacció.de la versió de l'Avantprojecte 
de llei que el Consell Tècnic del Govern ha de prendre en consideració. A continuació, se'n 
detalla la valoració del contingut i la incidència que cada punt ha tingut en el redactat de 
l'Avantprojecte. 

Informe jurídic preliminar 
L'Informe jurídic preliminar inclou l'anàlisi jurídica de la tramitació de l'Avantprojecte, la 
delimitació de l'objecte que té i unes consideracions preliminars a les memòries general i 
d'avaluació d'impacte i al contingut de la proposta. 

Anàlisi jurídica 

Es valora positivament l'anàlisi jurídica de la tramitació per la concreció de les fases i 
accions que comprèn aquest procés. Això mateix pot dir-se amb relació a l'objecte. Pel que 
fa a l'apartat de consideracions, l'Informe fa una valoració positiva de l'adequació de la 
documentació de l'expedient als requeriments de la tramitació i inclou referències a cada un 
dels documents. 

Memòries i objecte 

Amb relació a la Memòria general, s'han considerat favorablement totes les observacions 
formulades, específicament la referent a la incorporació d'una disposició derogatòria en el 
mateix tex! de l'Avantprojecte, ja que milloren els fonaments jurídics inclosos en aquesta 
Memòria general i la claredat del text de l'Avantprojecte. 

Pel que fa a la memòria d'avaluació d'impacte, s'ha incorporat al text la primera consideració 
relativa a lès referències normatives que hi ha de constar. La consideració feta a l'article 4.2 
de l'Avantprojecte, relatiu a l'assimilació de la presidència delegada a secretari o secretària 
general, ha portat a revisar la formulació d'aquest article. lnicialment, va incorporar-se al text 
a partir de la constatació que, actualment, el càrrec de president o presidenta del Consell 
Escolar de Catalunya no és retribuït, fet que contrastava amb l'existència d'aquesta 
assimilació en el cas del càrrec de president o presidenta del Consell Català de Formació 
Professional, segons el Decret 323/2011, del 19 d'abril, pel qual es modifica el Decret 
21/1999, de 9 del febrer, de creació del Consell Català de Formació Professional, avui 
integrat a l'Agència de Formació i Qualificació Professional de Catalunya. En aquest mateix 
sentit, la presidència delegada del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu és un 
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càrrec que pot ser retribuït, segons l'article 5 del Decret 305/1993, de 9 de desembre, de 
creació del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Va considerar-se, doncs, que 
la presidència del Consell d'Educació de Catalunya havia d'equiparar-se d'alguna manera a 
la dels altres consells consultius del Departament d'Educació i va optar-se, potser 
erròniament, per l'equiparació de més rang. Així doncs, vistes les observacions referides, 
s'ha modificat l'article 4.2 de l'Avantprojecte per assimilar el càrrec al de la presidència del 
Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i s'han afegit les observacions pertinents 
a la Memòria d'avaluació d'impacte. 

Aportacions 

S'han valorat positivament i incorporat al text de l'Avantprojecte la primera aportació i els dos 
punts inicials de la segona. Pel que fa a l'aclariment de les definicions de comunitat escolar i 
comunitat educativa dels aparts b) i c) de l'article 2 s'ha considerat que la proposta feta pot 
accentuar la possible confusió detectada i s'ha optat per reproduir en el text de 
l'Avantprojecte els termes de l'article 19 de la Llei 12/2009, del 1 O de juliol, d'educació, de 
manera que s'evitin interpretacions divergents per a expressions similars. 

Quant a la tercera aportació, referent al desplegament ulterior de la Llei, que apareixia 
formulat en la disposició final, s'ha valorat positivament l'alternativa de traslladar-ne el 
contingut a l'article 2 tot mantenint la fórmula normativa del decret i sense fixar cap termini, 
de manera que aquesta circumstància no resulti un condicionant per a la qualitat que ha de 
tenir i alhora tingui la robustesa normativa que proporciona la possibilitat de ser elaborada 
amb la participació dels sectors representats en el Consell d'Educació de Catalunya, que en 
el cas de portar-se a terme per mitjà d'Acord, seguiria un procediment no tant participatiu. 

Observacions de l'Oficina del Govern 

Exposició de motius 

Totes les observacions relatives a aquest apartat han estat valorades positivament i 
incorporades al text de l'Avantprojecte. 

Articulat 

L'observació a l'article 1 s'ha incorporat al text de l'Avantprojecte. 

Pel que fa a l'observació a l'article 2, s'ha resolt afegir un membre més a la representació de 
l'alumnat, de manera que tots tres sectors quedin ajustats a 21 membres. 

Quant a l'observació relativa a la duplicitat membres/ vocals, continguda als articles 3 i 5, 
per referir-se als representants que integren el Consell d'Educació de Catalunya, s'ha optat 
per homogeneïtzar el text de l'Avantprojecte amb el terme "membres", ja que és la 
designació usual emprada des de la creació de l'òrgan, al 1985. 

Les modificacions plantejades a l'article 4 han estat valorades positivament i portades a 
terme. 
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S'ha valorat positivament mantenir l'article 5.7 ja que resulta aclaridor del règim del 
membres suplents en allò refent al seu nomenament i als casos de substitució. 

S'ha desestimat l'observació referent al canvi proposat a l'article 6.3 sobre la denominació 
de la Secretaria del Consell d'Educació de Catalunya, ja que sembla que no s'ha entès que 
aquesta Secretaria no és de nova creació. 

S'ha valorat positivament l'observació d'incloure una referència a la Comissió Permanent a 
l'article 8.1. 

Disposicions 

Les observacions referents a les disposicions de l'Avantprojecte s'han considerat 
positivament i han estat incorporades al text. 

Article 171.6 de la Llei d'educació 

Aquesta observació sembla no tenir en compte el que es diu a l'article 5.1 de l'Avantprojecte, 
que significa la derogació de l'incís final d'aquest article 171.6 de la Llei d'educació. Seguint 
les indicacions contingudes en l'Informe Jurídic Preliminar emès per l'Assessoria Jurídica del 
Departament d'Educació, les afectacions que l'Avantprojecte significa per a la Llei 
d'educació, han estat formulades en una disposició derogatòria. 

Núria Mora i Lorente 

Secretària de Polítiques Educatives 
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