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Bon dia, 

Pel que fa al text del projecte de Llei, us trametem adjuntes unes aportacions de millora per a la vostra valoració. 

Entre aquestes aportacions s'inclou la possibilitat que la determinació de les entitats de cada sector es facin per 
Acord del Govern, tota vegada que la Llei ja determina els sectors, qui els integra i la representativitat. 

En cas d'estimar la conveniència d'incloure algunes d'aquestes propostes us agrairem que feu el retorn de la versió. 
definitiva i de la memòria de tramitació completada amb els canvis arran d'aquestes aportacions. Així mateix, us 
agrairem que ens feu la tramesa de les al·legacions rebudes en el tràmit d'informació pública a què feu referència en 
aquesta memòria per tal de completar l'expedient. 

Un cop disposem d'aquest retorn continuarem la tramitació del projecte de Llei. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 

filíll Gener. amat de C',atalun_ya W Departament d'Educació• 

Elisabet Ramos lbós 

Assessoria Jurídica 

     

 

~Abans d'imprimir-me, pènseu bé si és realment necessari. El medi ambient és cosa de tots. 
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. 

De: Assessoria Jurídica - Educació  
Enviat: dilluns, 27 de desembre de 202110:31 
Per a: Marin Dios, Susana  Garcia Macarro, Cristina  
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De: Rodon Cuixart, Jordi <j  
Enviat: dilluns, 27 de desembre de 202110:20 
Per a: Ramos lbos, Isabel <i  
Tema: Re: Procés de la Llei del CEC 
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Bon dia Isabel, 
ja disposem de la memòria signada i de la darrera versió del text del Projecte de llei. Adjunto els dos documents. 
Resto a la vostra disposició. 

Cordialment, 

Jordi Rodon Cuixart 
Secretari 
Consell Escolar de Catalunya 

     
 · 

De: Ramos lbos, Isabel <i  
Enviat el: dimarts, 14 de desembre de 202112:13 
Per a: Rodon Cuixart, Jordi <  
A/e: Marin Dios, Susana <  Garcia Macarro, Cristina <  
Tema: RE: Procés de la Llei del CEC 

Bé, primer s'ha d'aprovar com a projecte pel Govern. 

Un cop aprovat, ha de seguir la tramitació parlamentaria i aprovació de la Llei. 

Finalment, caldrà tramitar el Decret, per que us fem una composició de lloc, la tramitació és molt similar a la Llei: 
consulta prèvia, inici de tramitació mitjançant expedient amb les memòries corresponents, els tràmits a l'oficina de 
Govern, dictamen de la Comissió Jurídica Assessora ... la mitjana de tramitació d'un decret és de sis mesos 
aproximadament. 

~ G0n0rafitat do C-atah.m_ya 
1Wll:! Dep1;1rtament d'Educació- 

Elisabet Ramos lbós 

Assessoria Jurídica 

     
 

~Abans d'imprimir-me, penseu bé si és realment necessari. El medi ambient és cosa de tots. 
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 
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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: Roden CÚixart, Jordi <j  
Enviat: dimarts, 14 de desembre de 202111:21 
Per a: Ramos lbos, Isabel <i  
Tema: RE: Procés de la Llei del CEC 

Moltes gràcies Isabel, 
Esperem poder-ho tancar aviat. En el dictamen, tot i que sense el suficient consens, ha quedat clar que la 
composició dels diferents sectors es concretarà en un decret; aproximadament quant de temps hem de comptar des 
de que s'aprovi la llei per a que s'aprovi el decret? 

Cordialment, 

Jordi Rodon Cuixart 
Secretari 
Consell Escolar de Catalunya 
Departament d'Educació 
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De: Ramos lbos, Isabel <  
Enviat: dilluns, 13 de desembre de 2021 7:40 
Per a: Roden Cuixart, Jordi  
A/e: Marin Dios, Susana < ; Garcia Macarro, Cristina  
Publicacions al DOGC. Educació <p  
Tema: RE: Procés de la Llei del CEC 

Bon dia, 

Us confirmem que hem rebut el dictamen. 

Efectivament correspon valorar el dictamen, així com la resta de tràmits en un únic document. 

Ja consta emesa una memòria de les observacions, que us trametem adjunta, heu de completar aquest mateix 
document, per tal que al final de la tramitació constin tots els tràmits valorats i motivats en la memòria definitiva. 

Aleshores, ara, per tal de continuar amb la tramitació, es requereix completar la memòria que us trametem adjunta 
amb la resta de tràmits que s'han efectuat: el dictamen del CEC, el tràmit d'informació pública que s'ha fet per. 
edicte al DOGC es tracta de confirmar si heu rebut al·legacions o no i, en cas afirmatiu, quina valoració mereixen, així 
com del tràmit d'audiència que fa el mateix CEC, segons consta a la memòria general: 

l ' 

"Es durà a terme el tràmit d'audiència que s'instrumentarà per mitjans electrònics publicant el text del projecte de 
llei a la.seu electrònica, facilitant l'adreça electrònica institucional del Consell per a la presentació d'observacions, 
suggeriments o al·legacions, i indicant la data límit, per raó de les circumstàncies ocasionades per la pandèmia de la 
COV/D-19. 
E/tràmit d'audiència restarà obert per quinze dies hàbils a tota la ciutadania integrant de la comunitat educativa de 

4 Catalunya i a les entitats reconegudes per llei que els agrupen i representen, si les finalitats d'aquestes tenen una 
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relació directa amb l'objecte de la disposició, és a dir, amb Ja composició del Consell, tal com estableix l'article 67.3 
de Ja llei esmentada." · 

Per aquest tràmit no hi ha termini, el que trigueu a valorar i trametre la nova memòria i, si escau, la nova versió, en 
relació amb la que ja heu dictaminat, que és sobre la que heu de treballar. ~-""-e:.:~----, ··;•~·»•l 
Com sempre som a la vostra disposició. ! :~; i.·\ \ / 
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~Abans d'imprimir-me, penseu bé si és realment necessari. El medi ambient és cosa de tots. 
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. 

De: Rodon Cuixart, Jordi <j  
Enviat: dimecres, 8 de desembre de 2021 22:22 
Per a: Marin Dios, Susana <s  
Tema: Procés de la Llei del CEC 

Benvolguda Susana, , 

El dictamen del Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya el vaig enviar dimarts per e-valisa 
al conseller i a la cap de gabinet, l'hauràs rebut per correu electrònic. Entenc que ara la unitat que l'ha impulsat, la 
STE, ha de fer modificacions al projecte, si escau, a partir del dictamen. És així? De quins terminis disposem? 

Moltes gràcies. 

Cordialment, 

Jordi Rodon Cuixart 
Secretari 
Consell Escolar de Catalunya 
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