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De: 
Enviat: 
Pera: 
Tema: 
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Consell Escolar de Catalunya ., ... ,,_ ·, .. -~-·--"··~-- .... .,, ..... --~· 
dilluns, 12 / de juliol / 2021 12:54 
Ramos lbos, Isabel 
Re: continuació tramitació avantprojecte 

Bon dia, Isabel, 

T'informem que la segona fase de participació ciutadana en el Projecte de ll~i de.composició del Consell 
d'Educació de Catalunya va iniciar-se el 5 de juliol i acabarà el 25 de juliol: El termini per a la redacció de 
l'Informe de retorn és fins al 4 d'agost. 

Esperem tenir a punt tota la documentació pendent per a abans de l'agost. 

Cordialment, 

Vicent Sanz Arnau 

èonsell Escolar de Catalunya 

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou la persona 
indicada, us recordem que la utilitzàció, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest 
missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu. 

De: Ramos lbos, Isabel 
Enviat el: divendres, 25 de juny de 202110:09 
Per a: Consell Escolar de Catalunya ; Roden Cuixart, Jordi 

 
A/c: Marin Dios, Susana  Garcia Macarro, Cristina <  
de Polítiques Educatives  
Tema: continuació tramitació avantprojecte 

Bon dia, 

L'Avantprojecte ja ha passat el primer tràmit al Consell Tècnic i pot continuar la tramitació. 

Com a unitat competent cal que porteu a terme: 

La consulta inicial de l'article 69 de la Llei 19/2014, a través del web Participa Gencat, és una consulta oberta i per 
internet que haureu de gestionar amb el Gabinet Tècnic, entenc que amb la mateixa persona que ja vau tramitar la 
consulta pública prèvia. 

No podrem continuar amb la resta de tràmits fins que aquesta consulta estigui finalitzada. En aquestsentit us 
agrairem que ens, comuniqueu el moment en què s'iniciï el tràmit i la finalització. 
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Un cop duta a terme aquesta consulta oberta, podreu fer el tràmit d'audiència específic, en els termes que es van. 
incloure .a les memòries i des de l' AJ podrem fer el tràmit d'informació pública.mitjançant Edicte publicat al DOGC i 
farem la tramesa formal al CEC de l'Avantprojecte per a dictamen. 

Us trameto adjunta la documentació definitiva que s'ha vist en el tràmit preceptiu del Consell Tècnic sobre la que cal 
continuar la tramitació. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 

fffm Generalitat· d~ C',atal1.1nya 
WJJ.! Departament d'Educació 

Elisabet Ramos lbós 

Assessoria Jurídica 

     
 

Abans d'imprimir aquest missatge, penseu si és realment necessari fer-ho: el medi ambient és cosa de tothom. 

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o.confidenclal. 

Si no sou la persona indicada, us recordem que l'ús, divulgació i/o còpia sense autorització és prohibida en virtut de 

la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per 

aquesta via i que el destruïu. 
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