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DOC.16 

Ramos lbos, Isabel 

De: 
Enviat: 
Pera: 
Tema:· 
Fitxers adjunts: 
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Rod on Cuixart, Jordi f. ,, -··•-···•····~-·--·•·•·--•·•--·---,~·-·~,. ... ,~ ~.l 
dimarts, 24 d'agost de 202114:58 
Assessoria Jurídica - Educació; Marín Dios, Susana; Ramos lbos, Isabel 
Tramitació del Projecte de llei de composició del CEC 
plleicec_20210804_composicio.docx; 6_Memoria d'avaluació d'impacte_2021_ 
07signatSTE.pdf; lnforme_:_retorn_CP _2021 _2aFASEsignatSTE.pdf; Memòria de 
valoració d'informessignatSTE.pdf 

Bon dia, 
Per continuar amb la tramitació del Projecte de llei de composició del CEC, adjunto l'informe de 
retorn de la 2a fase de la consulta pública, la memòria d'avaluació d'impacte, una modificació de 
l'articulat i la memòria de valoració dels informes. 

Cordialment, 

' 
• Jordi Rodon Cuixart 
Secretari 
Consell Escolar de Catalunya 
Departament d'Educació 

 

De: Secretaria de Transformació Educativa  
Enviat: dimarts, 24 d'agost de 2021 9:26 
Per a: Roden Cuixart, Jordi <j  
Tema: RE: Tramitació del Projecte de llei de composició _del CEC 

Benvolgut, 

Per indicació de la secretària de Transformació Educativa, us retornem els documents signats. 

Cordialment, 

~~ Gene,aJitat de Catalunya 
Departament 

~ d'Educació 

J 

Ofelia Velasco Pamplona 

Secretària de la secretària de Transformació Educativa 
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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 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. · 
Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari 

De: Rodon Cuixart, Jordi <j  
Enviat: dilluns, 16 d'agost de 2021 11 :39 
Per a: Mora Lorente, Nuria  

· Tema: RV: Tramit~ció del Projecte de llei de composició del CEC 

· Bon dia Núria, 
espero que hagis pogut descansar molt durant les vacances. T'escric pel tema dels informes 
relacionats amb el Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya, en vam 
parlar a finals de juliol. Els adjunto de nou. 
Per continuar el tràmit cal el teu vist i plau i firma dels informes, per qualsevol aclariment estic a la 

· teva disposició. A partir de dijous ja estaré a Barcelona per si vols que t'ho expliqui en directe o el 
que faci falta. 
Gràcies. 

Cordialment, 

Jordi Rodon Cuixart 
Secretari 
Consell Escolar de Catalunya 

 
 

De: Rodon Cuixart, Jordi <  
Enviat el: dimarts, 3 d'agost de 2021 0:13 
Per a: Mora Lorente, Nuria <  
Tema: Tramitació del Projecte de llei de composició del CEC 

Benvolguda Núria, 
Em va comentar l'Ofèlia que ja estaves de vacances però que podia contactar a través del teu 
correu, espero no destorbar gaire el teu descans. 
Com t'havia comentat, al consell estem al mig del tràmit del Projecte de llei de composició i la 
teva secretaria és l'òrgan ·del departament que l'està impulsant; hem fet la segona fase de la 
consulta pública i recollit més aportacions a partir dels que hem fet un informe (que adjunto), 
també a partir de les aportacions de l'oficina del Govern hem modificat la memòria d'avaluació 
d'impacte i la proposta d'articulat. 
En aquest moment cal tornar-ho al Gabinet tècnic per a que ho publiquin al portal 
participa.gencat.cat i enviar-ho a Assessoria jurídica per a continuar el tràmit. 

2 
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T'adjunto l'informe de retorn de la 2a fase de la consulta pública, la memòria d'avaluació 
d'impacte i la memòria de valoració dels informes per a que els puguis firmar i retornar 
me'ls. Qualsevol cosa no dubtis a comentar-m'ho. 
Moltes gràcies. 

Cordialment, 

Jordi Rodon Cuixart 
Secretari 
Consell Escolar de Catalunya , 
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