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DOC.22a 

LLEI ... / ... , de .... , de composició del Consell d'Educació de Catalunya. 
Exposició de motius 

L'article 131.2 al de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix a l'artiele 131.2.a que 
correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a la regulació dels òrgans de 
participació i consulta dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament en el seu 
territori. 

L'article 171. 1 de la Llei 12/2009, del 1 O de juliol, d'educació. regula a l'artiele 171.1 el 
Consell Escolar de Catalunya, que defineix com "l'organisme superior de consulta i de 
participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari 
dins l'àmbit de l'Administració de la Generalitat". 
La mateixa Llei d'educació-va derogar la Llei 25/1,985, del 10 de desembre, dels consells 
escolars. Tanmateix, a l'article 171.6 ~isposa que "la composició del Consell Escolar 
de Catalunya s'ha d'establir per llei" i a la disposició transitòria primera determina que "la 
fórmula de composició del Consell Escolar de Catalunya es manté fins al finiment del termini 
de desplegament d'aquesta llei". · 

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment deles administracions 
públiques de Catalunya va introduir diversos canvis en la regulació i el funcionament dels 
òrgans col·legiats. 

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes fixa el concepte de 
representació paritària a l'article 2 i) i n'estableix l'aplicació en els òrgans col·legiats de les 
administracions públiques a l'article 12. 

El Consell Escolar de Catalunya, en la sessió plenària del 3 d'octubre de 2018. 98l'--mitjà 
· el'una sulleemissié, va aprovar estueliar i fü~ar les llases 13er a l'elalleraeié el'una neYa llei ela 
eem13esieié en el document 2/2018. relatiu a -:La composició del Consell Escolar de 
Catalunya:, a13reYat 4(ln la sessié 13lenària elel 3 el'eetullre ela 2Q18. 
Amb motiu de complir-se més de trenta-cinc anys de la creació del Consell Escolar de 
Catalunya al 1985, i havent esgotat el termini fixat per la Llei d'educació per a l'establiment 
perllei de la composició del Consell Escolar de Catalunya, es eensielera que, tenint en 
eem13te l'e1E13erièneia ela tets aquests anys i els eanYis que s'l'lan 13reelurt en el mén eeluealiu, 
és necessari 13lantejar la meeljfieaeié eledeterminar la composició del Consell Escolar de 
Catalunya per actualitzar-la i adequar-la al marc jurídic vigent. tenint en compte l'experiència 
de tots aquests anys i els canvis que s'han produït en el món educatiu. Igualment, es 
considera~ que aquesta meelifieaeié, que"'ª eausaela 13erla composició del Consell 
Escolar de Catalunya ha d'incorporar els canvis profunds que han transformat el paper i la 
percepció socials de l'educació, Q.Y.!Lhan de reflectir-se en la seva naturalesa ela l'erganisme 
a partir de la composició, ja que, en constatar la necessitat de modernització i innovació del 
funcionament del Consell, resulta peremptòria l'obertura a nous sectors relacionats amb 
l'àmbit educatiu. D'aquesta manera es dona resposta a les peticions d'organitzacions per 
formar-ne part, s'endega adequadament la participació dels col·lectius actuals de la 
comunitat educativa en l'organisme su13erier ela re13resentaeié perquè se n'enriqueixin els 
debats i estudis i es facilita la flexibilització de la composició del Consell perquè, en el futur, 
pugui anar adaptant-se a la realitat de l'educació. 

D'aeerel amil l'elEaesat. /1rgquesta Llei s'l'la elallerat ela eenfeFmitat amil els .prineipis ela llana 
regulaeié 13reYistes enn l'artiele 12Q ela la blei 3Qt2Q19, el'1 el'eetullre, elel 13reeeeliment 
aelministratiu eemi;, ela les aelministmeiens 13Yllliques, i en ü_l'artiele 62 ela la Llei 1Qt2Q14, . . 

Comentat [Rll1): En general es comprova que si bé 
s'inclou aquesta referència en els projectes de decret, 

"" no es fa en els projectes de Llei 

Formatat: Ratllat 

---1 Formatat: Ratllat, Marca 

Article 1 
Objecte 
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\ 
Aquesta llei determina la composició del Consell Escolar de Catalunya, que passa a 
denominar-se Consell d'Educació de Catalunya. 

Article 2 
Composició 
1. El Consell d'Educació de Catalunya està constituït pel següents sectors de representació: 
a) Administració educativa. Inclou l'Administració educativa de la Generalitat i l'Administració 
local i els presidents i presidentes de consells ~scolar~. Igualment, inclou l'Administració 
d'infància, adolescència i joventut de la Generalitat. 
·b) Comunitat educativa de centre, o comunitat escolar. Inclou personal docent, familias, 
alumnes, personal d'administració i serveis, professionals d'atenció i lleure educatius i 
titulars de centres educatius privats. 

c) Comunitat educativa. Inclou els sectors professionals relacionats amb l'àmbit educatiu, 
constituït per les universitats i les personalitat de prestigi reconegut; les institucions amb 
tradició en l'àmbit educatiu i cultural, conformat per col·legis professionals i l'Institut 
d'Estudis Catalans; les institucions que promouen la innovació educativa, com els 
moviments de renovació pedagògica, col·lectius professionals i altres; els agents socials, és 
a dir, organitzacions patronals i sindicals; els consells d'infància i joventut, i les entitats de 
lleure, tant les organitzacions com els representants dels seus treballadors. 

2. En conjunt, cada sector de representació HRQfà-ha de tenir fins a una tercera part de 
membres del ~onsel!, amb un màxim de 25 membres per sector. - 
3. La representació dels diversos ensenyaments i de la titularitat pública i privada dels 
centres educatius ha de ser proporcional. 
4. Correspon al Govern establir, mitjançant decret, els organismes, entitats i institucions 
que, en atenció a la seva representativitat i a partir de criteris de proporcionalitat i pluralitat, 
poden proposar el nomenament de membres al Consell d'Educació de ~atalunya~. ---~ 

Comentat (Rll2): Com no concretem s'ha d'entendre 
que ens volem referir a consells escolars terrttorials i 
municipals. 
Per seguretat jurídica caldria concretar, en tot cas la 
voluntat és incloure els municipals? 
A més: el títol de l'apartat a) es refereix a administració 
educativa, per tant, incloure en aquest apartat 
"l'Administració d'infància, adolescència i joventut de la 
Generalttat" és com assimilar-les a administració 
educativa, es recomana valorar aquest aspecte en tant 
que d'acord amb l'article 156 de la Llei d'educació 
l'administració educativa és el Departament d'Educació. 
Es recomana valorar un redactat alternatiu a tall 
d'exemple: 
a) Administració BOOGatíva. Inclou l'Administració 
educativa de la Generalitat i l'Administració tocat i ets 
presidents i presidentes de consells escolars territorials. 
Igualment, inclou l'Administració d'infància, 
adolescència i joventut de la Generalitat. 

Comentat (Rll3]: Cal unificar a tot el text, de vegades 
fem servir el nom complert de Consell d'Educació de 
Catalunya, de vegades Consell i de vegades sigles, a 
tota la iniciativa cal utilitzar el mateix criteri 

Article 3 
Estructura 

Integren el Consell d'Educació de Catalunya: 
a) El president o presidenta 

b) El vicepresident o vicepresidenta 
c) Els membres 
d) El secretari o secretària 

Comentat (Rll4]: Tota vegada que la Llei ja ha 
determinat els sectors, es pot valorar la possibilitat que 
es faci per Acord del Govern la determínació dels 
organismes, entitats i institucions que, en atenció a la 
seva representativitat i a partir de criteris de 
proporcionalitat i pluralitat, poden proposar el 
nomenament de membres al Consell d'Educació de 
Catalunya, la qual cosa en simplificaria molt la 
tramitació. 
A tall d'exemple es podria redactar en els termes 
següents: 
4. Correspon al Govern a proposta del Consell, acordar ,, 
els organismes, entitats i ínstñucíons que, en atenció a 
la seva representativitat i a partir de criteris, 
proporcionalitat i pluralitat, poden proposar el 
nomenament de membres al Consell d'Educació de 
Catalunya. 

Ara bé, dit això, el que diu exactament el precepte és 
que s'establiran les institucions que poden proposar 
membres, però no es diu que s'establirà el nombre de 
membres que li corresponen a cadascun, que 
semblaria que és l'objecte: 

'l Comentat (RIIS): Fora recomanable per mantenir 
/ l'estructura de l'article 3 i següents que la presidència i 

/ 
la secretaria siguin dos articles diferenciats. 

Article, ~---------------------------- 
El president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta 
1. La presidència del Consell d'Educació de Catalunya correspon al conseller o consellera 
competent en matèria d'educació, que la pot delegar, una vegada escoltat el Consell, en 
una persona de les que el componen que tingui un prestigi reconegut en el món educatiu. 
2. En el cas de delegació, el càrrec de la presidència del Consell d'Educació de Catalunya 
pot ser retribuït. 
3. Són funcions de la presidència: 

Pel que fa a la vicepresidència, la referència a què ha 
de ser d'un sector diferent al del president, sembla que 
només correspondria en el cas que la presidència sigui 
delegada. Igualment, si correspon a la vicepresidència 
substituir al president, caldria valorar aquest punt. 

A tall d'exemple: 

Article 4 
Presidència 
1. La presidència del Consell d'Educació de Catalunya 
correspon al conseller o consellera competent en 

240 



F"¡ 'it ;l'¿)¡:;.;'/; i 'i:'. ' : /:','./V/\ l 
l . qe¡r)~;' ')·' (1"')') ,¡r~'"J_('.01 

~ i. , , l i\ 1 \ l • ( ·· L.1 ,- "< . t, ,., /; 1 '-' •. l. V,•. L ,_ ·: J; .,C G .,¡ ~- 1 · 
j 

NlJ:ri. D'.: FU'_L rr::h:. D :·mw· 1. j 
l ··-- --·---·-·--•-----.,·•-·--·-•--·•··•· . ' 

a) Exercir la direcció i la representació institucional de,I Consell. 
b) Ordenar la convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries del Ple. 
c) Fixar l'ordre del dia i presidir les sessions del Cohsell, i moderar els debats. 
d) Assegurar el compliment de les lleis. 
e) Dirimir els empats amb el seu vot a l'efecte de l'adopció d'acords. 
f) Suspendre les sessions per causa_justificada. 
g) Vetllar per l'execució dels acords que s'hagin pres a les reunions del Ple. 
h) Convocar i presidir la Comissió Permanent. 
i) Designar els presidents o presidentes de les altres comissions. 
j) Sol·licitar de l'Administració educativa els antecedents i documentació que 

consíderinecessarls per al desenvolupament de les tasques del Consell. 
k) Sol·licitar del departament competent en matèria d'educació els mitjans materials 

i personals suficients per complir adequadament les funcions del Consell. 
l) Designar un secretari o secretària d'actes de les sessions del Ple, en cas de 

malaltia o absència del secretari o secretària del Consell. 
m) Aprovar el calendari de reunions que li proposin els presidents o presidentes de 

les comissions. 
n) Establir, per raons d'urgència, el termini de presentació dels informes i dictàmens 

de les comissions. 
o) Visar les actes de les reunions i les certificacions dels acords del Ple. 
p) Autoritzar amb la seva signatura els escrits oficials del Consell. 
q) Prendre aquelles altres resolucions que exigeixi el correcte funcionament del 

Consell. 
r) Fer el seguiment i valoració de la implementació en la normativa i legislació dels 

dictàmens elaborats pel CEC i posar-ho en coneixement del CEC. 

4. Igualment, una vegada escoltatel Consell d'acord amb les seves normes d'organització i 
funcionament, el conseller o consellera competent en matèria d'educació nomena d'entre 
les components del Ple la persona que ocupa la vicepresidència. El membre que ostenti la 
vicepresidència haurà de ser d'un sector diferent al del president. 

5. És funció de la vicepresidència substituir la persona que ocupa la presidència en els 
casos d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada. 

Article 5 
Membres 

1. Els membres del Consell d'Educació de Catalunya i, si és el cas, els seus suplents són 
nomenats per resolució del conseller o consellera competent en matèria d'educació a 
proposta de les respectives organitzacions i entitats o dels òrgans o organismes 
administratius representats. 

2. El mandat dels membres és de quatre anys i poden ser ratificats fins a dos mandats més 
com a màxim, tret dels presidents i presidentes dels consells escolars territorials, 

3. e:1s ¡:¡FesiElents i ¡:¡FesiElenles Elels oansells esoalaFs leFFilaFial&..9.Jd.!l. són membres del 
Consell d'Educació de Catalunya mentre exerceixen aquest càrrec. 

4. Si es produeix una vacant, aquesta ha de ser ocupada per un nou vocal nomenat per 
quatre anys. 

5. Els membres que ho són com a resultat de processos electorals es renoven a continuació 
de les eleccions mitjançant ratificació o bé nomenament de nous representants, segons la 
representació obtinguda. 

6. La composició del Ple i de cada un dels sectors de representació que en formen part ha 
de respondre al principi de representació paritària. 
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7. Els organismes, entitats i organitzacions amb dret a proposar el nomenament dels 
membres titulars també poden designar-ne els suplents, que els substitueixen en els casos 
d'absència, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada. ' 

Article 6 

El secretari o secretària 

1. El secretari o la secretària del Consell d'Educació de Catalunya és nomenat pel conseller 
o consellera competent en matèria d'educació. El càrrec ha de ser exercit per una persona 
al servei de l'Administració educativa. 

2. Són funcions del secretari o secretària del Consell d'Educació de Catalunya: 

a) Assistir amb veu i sense vot al Ple i a les reunions de la Comissió Permanent. 
b) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta. 
c) Estendre l'acta de les sessions del Ple i la Comissió Permanent. 
d) Tenir cura que es practiquin els actes ·de comunicació necessaris. 
e)° Estendre els certificats pertinents. 
f) Custodiar i arxivar les actes. 
g) Facilitar als membres del Consell la informació necessària per a l'exercici de llurs 

funcions. · 
h) Dirigir les tasques del personal administratiu adscrit al Consell. 
i) Complir les altres funcions inherents al càrrec. · 

3. Sota la direcció i la supervisió del secretari o secretària del Consell hi ha una Secretaria 
que és l'òrgan tècnic i administratiu de caràcter permanent d'aquest organisme i s'integra 
dins el departament competent en matèria d'educació, el qual J'ha de dotar dels mitjans 
personals i materials suficients per complir adequadament les seves funcions. El personal 
de la Secretaria no forma part del Consell. · 

Article 7 

Compareixences i col·laboracions 

1. El Consell d'Educació de Catalunya, per raó de la matèria tractada en una sessió; pot 
sol·licitar que hi compareguin, amb veu i sense vot, representants d'entitats l'actuació de les 
quals incideixi en els centres educatius o persones o col·lectius directament afectats per 
l'aplicació de la norma que es dictamina. 

2. Igualment, pot sol·licitar la col·laboració d'experts en els temes d'estudi i debat i en els 
processos de participació. · 

ArtiGle 8 .---;--j Formatat: Ratllat 

Comentat [Rll6): Només correspon establir per llei la 
composició. 
Per tant aquest article resulta sobrer. 
A més, l'article 171.8 ja determina que correspon al 
mateix consell determinar les comissions, no a la llei, a 
més, el fet que les comissions estiguin a la Llei 
comporta que si en un futur es volen canviar caldria 
modificar la llei. 
El darrer apartat seria una disposició transitòria: 

1- ¡¡¡;1 CeAsell e1•¡¡¡;e1 f:! 1,1sasié ele e _errAaAeAt, la CorAissié ;atalllAya fllASiOAa eA f:!I ' ' :~;~.~-~:·:.::~~ ';,"·~~~::::::::~:::;:~:•. :;::.::~:~::;~~.º;~~·;· . !ifUIR srear el'a el SISlerAa 891,1 t' F 8Aas1é 
H' Coasell •••• . "Hm, ~, "'""" ,., ""'"• a ••••• ,, 

1
,. 

qüestioRs s0Asre1=:asIé ele Calal1,1Aya pol srear la . . r¡¡aA1lzas1é i fuAsioRarAeAI. 
3 · . Sll SOFAISSIORS . 

,~:;;:'.":':.';.'.~ ::::::~,;, ''"'' ,, '"'ª" ...... ,. . .. ,.,,,,, •• '" ....... 
sos i:iart1s1¡:¡ati1,1s relali1,1s a l'~:~=~~f ~~ externa per eleseA•1ol1,1par Formatat: Ratllat 

Formatat: Ratllat 
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4. En el termini de sis mesos a partir de la publicació d'aquesta llei el Consell d'Educació de 
Catalunya elabeFaFà ha d'elaborar les seves Normes d'Organització i Funcionament. 
Aquestes normes es proposaran al Departament d'Educació per a la seva aprovació d'acord 
amb l'article 171.8 de la Llei d'educació i s'aniran modificant en funció de les necessitats 
que sorgeixin. 

Disposició addicional 
Denominació Formatat: Tipus de lletra: No Negreta 

Totes les referències que la Llei 12,12009, de 10 dejllliel, d'8dllsasié, la legislasié bàsisa 
estatal i la Festa de R0Fmati1,a vigeRt es facin al Consell Escolar de Catalunya s'han 
d'entendre fetes al Consell d'Educació de Catalunya. 

Comentat [Rll7): Aquí fora recomanable incloure un 
. . . . . termini per al desplegament per a més seguretat Mentre no es constítueixi el nou Consell d'Educació de Catalunya de la forma que s'establirà jurídica. 

en el decret de desplegament, aquest organisme pot actuar amb la fórmula de composició 
que el constitueix actualment. 

Disposició transitòria segona 
Normes d'organització i funcionament 
En el termini de sis mesos a partir de la publicació d'aquesta llei el Consell d'Educació de 
Catalunya ha d'elaborar les seves Normes d'Organització i Funcionament de conformitat 
amb el que s'estableix en aquesta Llei. 

Disposició derogatòria 
_Derogació 
Es deroguen el darrer incís de l'article 171.6 i la disposició transitòria primera de la Llei 
12/2009, del 1 O d~ juliol, d'educació. 

Disposició final 
Entrada en vigor 

De conformitat amb el que s'ha esmentat a l'article de 
la composició, la Llei determina els tres sectors que la 
componen i la representació que li correspon a 
cadascun, 25 membres, per tant, sembla que només 
correspondria aprovar la representació dins de cada 
sector. 

Amb independència de com es faci el desplegament es 
proposaria un redactat en els termes següents: 

Disposició transitòria primera 
Fórmula de composició 
El Consell d'Educació de Catalunya actua amb la 
fórmula de composició que el constitueix actualment 
fins a la determinació de la nova representació de 
conformitat amb el que s'estableix en aquesta Llei. El 
Consell d'Educació de Catalunya disposa d'un termini 
de sis mesos des de l'entrada en vigor de la Llei per 
proposar al Govern la representació dels diferents 
sectors per a la seva aprovació. 
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