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11111 Generalitat de Catalunya. · . lWII Departament d'Educació 
Secretaria de Transformació Educativa · 

~emòria de valoració d'informes 
Informe jurídic preliminar 
Observacions de l'Oficina del Govern 
Aportacions de l'Àrea de Millora de la Regulació 
Informe d'impacte de gènere 
Informe de retorn a les aportacions rebudes en la 2a fase del procediment de consultapúbllca 
Informe de les al:legacions presentades 
Dictamen del Consell Escolar de Catalunya 

En aquesta memòria es descriu la valoració que la Secretaria del Consell Escolar de 
Catalunya ha fet dels informes rebuts relatius a la tramitació de l'Avantprojecte de llei de 
composició del Consell d'Educació de Catalunya. 

El 17 de juny de 2021 va ser 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 va fer arribar l'Oficina del Govern com a part prèvia de la tramitació de 
l'Avantprojecte al Consell Tècnic del Govern. La Secretaria del Consell Escolar de Catalunya 
va tramitar el 21 de juny de 2021 la memòria de valoració corresponent de cara a la redacció· 
de la versió de l'Avantprojecte de llei que el Consell Tècnic del Govern va prendre en 
consideració .. 

El 28 de juny de 2021 va ser tramès al Consell Escolar de Catalunya l'informe "Nota sobre 
l'avaluació de l'impacte de les mesures proposades" relatiu a l'Avantprojecte de llei de 
composició del Consell d'Educació de Catalunya, elaborat per l'Àrea de Millora de la 
Regulació de la Direcció General de Coordinació lnterdepartamental del Departament de la 
Presidència. 

El 29 de juny de 2021 va ser tramès al Consell Escolar de Catalunya l'Informe d'impacte de 
gènere relatiu a l'expedient EDU_045_2021 sobre l'Avantprojecte de llei de composició del · 
Consell d'Educació de Catalunya, elaborat per l'Institut Català de les Dones. 

El 24 d'agost de 2021, s'emet l'informe de retorn de la Segona fase de participació ciutadana 
en l'Avantprojecte de Llei. 

El 30 de novembre de 2021, s'aprova el Dictamen del Consell Escolar de Catalunya. 

Com a continuació de la tramitació, es completa la memòria de la tramitació efectuada. A 
continuació, se'n detalla· la valoració del contingut i la incidència que cada punt d'aquests 
informes 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. 
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Anàlisi jurídicà 

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 text 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 les referències 
normatives que ha de constar-hi. 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 dè 
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 càrrec què 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 presidènciadel 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 mé_s 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 
comunita! 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. 
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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 i la darrera versió de l'Avantprojecte d'aquest article es modifica en 
concordança amb aquestes aportacions. 

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, si bé, pel que fa a la referència als principis de 
millora de la qualitat normativa, només s'inclou la referència a la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre,. d'accés a la informació pública i bon govern, atès el rang normatiu de la 
proposta, de conformitat amb la Sentència del Tribunal Constitucional 55/2,018, de 24 de 
maig. 

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. 

S'ha valorat positivament mantenir l'article 5.7 ja que resulta aclaridor del règim dels 
membres suplents en allò referent 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 aquesta Secretaria no és de 
nova creació. 

Pel que fa a l'article 8 de l'organització i el.funcionament, que es va mantenir inicialment, 
atès que de conformitat amb l'article 171.6 de la Llei d'educació, només la composició del 
Consell té reserva de llei i, específicament, l'article 171.8 de la mateixa Llei estableix que 
correspon al mateix Consell determinar les seves normes d'organització i de funcionament, 
s'ha optat per suprimir aquest article a la versió final de l'Avantprojecte i incloure una 
disposició transitòria pel que fa al futur desplegament. 
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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 unadisposició derogatòria. 

Aportacions de l'Àrea de Millora de la Regulació 

1.a. Identificació del problema 

S'han valorat positivament les observacions referents a la verificació de l'existència del 
problema que s'intenta resoldre amb l'exposició dels elements que el defineixen i, en 
conseqüència, s'ha incorporat a l'apartat corresponent de la Memòria d'avaluació un 
paràgraf explicatiu d'aquests elements, de les causes que el generen, de les conseqüències 
i de la població afectada, a més de fer referència a les evidències empíriques que sustenten 
les afirmacions fetes, amb la qual cosa s'explica la situació de fet que es vol modificar en els 
termes demanats. 

En el mateix sentit i seguint les Recomanacions sobre la memòria d'avaluació de l'impacte 
de les mesures proposades: esquema de continguts proporcionades per la mateixa Àrea de 
Millora de la Regulació, s'ha fet una contextualització dels problemes concrets existents en 
la situació de partida, relacionant les !,ínies principals de l'escenari base amb els punts a què 
la Llei ha de donar resposta. 

1.b. Establiment dels objectius 

S'han valorat positivament l_es observacions relatives a l'establiment dels objectius, tant en 
allò referent a l'eliminació de les referències a l'objecte de la llei com en la reformulació en 
sentit més ampli dels objectius a fi d'oferir una visualització millor de les opcions estudiades 
per poder-los assolir. 

1.c. Identificació de les opcions de regulació 

Seguint les indicacions corresponents, s'ha suprimit el text indicat de l'apartat 1.c, que ja 
apareix a la Memòria general. 
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2.a. Informe d'impacte pressupostari 

S'han valorat positivament les observacions sobre la identificació de l'impacte de les opcions 
normatives considerades en el pressupost del CEC i del Departament d'Educació i se n'ha 
ampliat la descripció indicant-ne les fonts i els procediments de finançament. 

No s'ha pres en consideració l'observació relativa als costos d'assistència atès que la 
normativa que els regeix, citada a la Memòria d'avaluació, els deixa en cost zero. 

2.c. Informe d'impacte normatiu 

S'ha valorat positivament la reestructuració proposada dels continguts d'aquest apartat. Així, 
s'hi ha afegit la referència a la derogació de l'article 171.8 i de la disposició transitòria 
primera cie la Llei 12/2009, i s'ha ampliat la informació amb les referències al 
desenvolupament dels articles 171. 7, 171.8 i 171.1 O de la mateixa Llei 12/2009. També s'ha 
afegit la constatació de la manca d'incidència de la intervenció en la simplificació de 
procediments i de reducció de càrregues administratives per als sectors afectats per la 
programació general de l'educació no universitària representats al CEC i per a les empreses 
i la ciutadania en general. 

Finalment, s'ha valorat com a adequat el trasllat de la informació relativa als canvisen la 
composició dels sectors i la seva quantificació a l'apartat 2.b. Informe d'impacte econòmic i 
social. En aquest punt també s'ha considerat convenient modificar l'article 2.2 del text del 
Projecte de llei per tal d'adequar-lo als plantejaments de la Memòria preliminar, en què 
s'especifica que la Llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya no ha d'incloure 
la quantificació' detallada dels membres dels sectors que el component, detall que es reserva 
per a la redacció de la normativa de desenvolupament de la Llei en forma de decret. 

Informe d'impacte de gènere 

Anàli_si terminològica del text articulat presentat 

S'ha considerat positivament la proposta de la forma "els presidents i presidentes dels 
consells escolars territorials" i s'ha procedit a fer l'esmena corresponent al text, 
concretament a l'article 2.1.a). La resta de l'articulat s'ajusta a la proposta esmentada. No 
s'ha pres en consideració el segon punt de la conclusió tercera, que també fa referència a la 
terminoloqia, ja que, per raó de la distincióentre els conceptes de comunitat escolar i 
comunitat educativa, el redactat corresponent ha estat mòdificat amb-anterioritat a l? 
formulació de la proposta. 

Anàlisi del contingut del text articulat presentat 

L'informe proposa modificar la composició del CEC en el grup de sectors corresponents a la 
comunitat educativa amb la incorporació de dos membres d'entitats d'investigació i promoció 
de la coeducació. Fonamenta jurídicament aquesta proposta en el fet que la mateixa Llei 
12/2009, a l'article 2.1.m fa esment de la coeducació com a principi rector del sistema 
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educatiu, a més d'altres referències jurídiques que reforcen i desenvolupen aquest principi 
rector amb relació a la igualtat efectiva de dones i homes i al dret de les dones a erradicar la 
violència masclista. 

Raons diverses han determinat que aquesta proposta no hagi estat presa en consideració, 
tal com s'exposa a continuació. 

En primer lloc, es constata que no hi ha, entre els diversos sectors que apareixen en els tres 
grups de representació definits en el Projecte de llei, cap entitat dedicada exclusivament a 
un únic principi rector, sinó que totes assumeixen en major o en menor mesura el conjunt de 
principis enumerats en aquest article 2.1.m en atenció a la transversalitat que els és 
característica. 

En segon lloc, el Consell no ha rebut, en els seus més de 35 anys d'història, fªP sol·licitud 
d'incorporació de cap entitat que respongui a les característiques que es defineixen en 
l'informe. Sí que n'ha rebut d'organitzacions que, en atenció a la transversalitat ~smentada, 
incorporen la coeducació com un de_ls principis rectors del sistema educatiu. 

En tercer lloc, la hipotètica inclusió de dos membres corresponents a entitats d'investigació i 
promoció de la coeducació en el grup de sectors de la comunitat educativa implicaria una 
minva de la representació d'altres entitats que podria arribar a significar-ne l'exclusió, En tot 
cas, aquesta recomposició no pot tenir lloc atès que la quantificació detallada ha estat 
suprimida de l'article 2.2 del text del Projecte de llei. 

S'ha considerat incloure, a l'article 2.1, representació de l'Institut Català de les Dones dins 
del sector de l'Administració. 

Informe de retorn a les aportacions rebudes en la 2a fase del procediment de · 
consulta pública 

La Llei 12/2009, de 1 O de juliol, d'educació regula a l'article 171.1 el Consell Escolar de 
_Catalunya (CEC), 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". A l'article 171.6 preveu 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". · 

Fins al dia 25 de juliol de 2021 va estar oberta al portal Participa de la Generalitat de 
Catalunya la 2a fase de la consulta pública prèvia al Projecte de llei de composició del 
Consell d'Educació de Catalunya amb l'objectiu de donar a conèixer: 

- Memòria d'avaluació d'impacte. 

- Memòria general de l'avantprojecte de llei. 

- Proposta d'articulat de la llei de composició· del CEC 
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, La consulta va estar oberta a tothom i especialment es buscava la participació de la 
. comunitat educativa entesa en els termes de l'article 19 de la Llei 12/2009, del 1 O de juliol, 
és a dir, integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu. 

Aquesta consulta pública es va tancar en data 25 de juliol havent rebut una proposta de la 
Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL) i cinc 
aportacions a la bústia del correu electrònic institucional del Consell 
( consellescolarcat. educacio@gencat.cat). 

A continuació, s'exposen les idees clau dels temes plantejats en les diverses aportacions 
amb referència al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya i al. 
seu desplegament posterior. En aquest sentit, les aportacions corresponen a cadascun dels 
missatges de correu electrònic rebut: 

- La Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures (FAPE!-) considera'que èl pes 
dels representants 9e les famílies hauria d'augmentar designant dos membres per entitat de 
les sis entitats existents actualment que representen les famílies. Indica que actualment 
estan infrarepresentades atesa la seva importància en el procés educatiu i el seu rol d'agent 
social. Aporta també que caldria incloure les famílies en el sector de "comunitat educativa" 
que la proposta d'articulat presenta, raó per la qual la seva proposta és de doblar la 
representació de les famílies. 

També proposen eliminar la dependència del Departament d'Educació de la Generalitat i 
.passar a ser él Consell d'Educació de Catalunya un org_anisme independent, de manera que 
existeixi vinculació del Govern als seus dictàmens i informes; així com eliminar la limitació de 
mandats dels membres del Consell 

- Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) consideren 
que el canvi de denominació del Consell respon a una voluntat política i el rebutgen ja que 
entrarien al Consell sectors que, tot i estar relacionats amb l'educació, representen 
interessos econòmics que no tenen a veure amb el que és la programació dels 
ensenyaments no universitaris. Sobre el pes de cada sector consideren fonamental que 
estiguin representats en proporció a la seva representativitat dins del propi sector, ja que en 
cas contrari es desvirtua la finalitat de l'organisme. També manifesten el seu desacord en la 
proposta que es pugui establir mitjançant decret les entitats que poden proposar el 
nomenament de membres del Consell ja que la Llei d'Educació estableix que la composició 
del Consell s'ha d'establir per llei; així, consideren que no es pot deixar en cap cas en mans 
d'un decret allò que la pròpia llei ordena que es faci per unéj llei parlamentària en la 
tramitació de la qual han d'intervenir les forces polítiques que representen la ciutadania de 
Catalunya. L'aFFaC reivindica el sector de famílies del Consell, que d'acord amb la llei ha de 
ser proporcional a la seva representativitat. Per tant, revindica disposar d'un major nombre 
de membres en tractar-se de la federació de famílies que representa 2.362 AFA Finalment 
indica que al Projecte de llei es perd el contingut de l'article 7 de la llei anterior en el que 
s'especificaven les comissions orgàniques del Consell i qui les havien de conformar, i això 
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pot tenir conseqüències pel que fa a seguretat jurídica, en concret a la composició de la 
Comissió Permanent. 

- El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) exposa que, ja que 
a la proposta d'articulat es presenten tres sectors diferenciats, un representant del seu 
col·legi hauria de ser al sector de la comunitat educativa en tant que "institució amb tradició 
en l'àmbit educatiu i cultural" i es proposa una representació rotatòria amb altres agents del 
sector. També proposa poder formar part del sector comunitat escolar a l'àmbit del personal 
docent ja que aquest hauria de denominar-se "professionals de l'educació", i fins i tot del · 
primer sector corresponent a l'administració educativa en l'àmbit de les direccions de centre. 

- L'Associació de Famílies per la Revolta Educativa (FRE) proposa despolititzar el Consell 
a través del projecte de llei i així que els seus representants siguin tots professionals de la 
comunitat educativa, i que el Consell es converteixi en un lloc de trobada on cada centre 
educatiu pugui fer les seves peticions de millora, a través de qualsevol membre de la 
comunitat educativa, fent-hi partícips els alumnes i les famílies, simplificant les estructures 
d'estat i centrant-se en una voluntat real de servei. 

- El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha aportat les consideracions 
. que van fer en els treballs en el marc de la subcomissió de composició del CEC de 2018 que 
va concloure en el Document 2/2018 La composició del Consell Escolar de Catalunya, 
aprovat pel Ple del Consell el 18 d'octubre de 2018. La proposta era ampliar el sector de la 
comunitat educativa, en el qual ja hi ha un representant del CNJC, amb representants del 
Consell Nacional del Infants i Adolescents de Catalunya; de l'Associació de Joves Estudiants 
de Catalunya (AJEC), com ara; de l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP); dels 
sindicats Acció Jove (CCOO), Avalot (UGT) i l'Eina (lntersindical-CSC) i Joves Unió de 
Pagesos de forma rotativa), i amb representants d'entitats educatives. 

- L'Associació Catalana de Municipis (ACM) considera que a la proposta d'articulat de la llei 
es perden dos dels representats de l'administració local quan la importància del món local 
justifica un mínim de sis representants. En el marc de corrèsponsabilitat els Ajuntaments i 
Consells Comarcals tenen un paper clau en les seves competències en matèria d'educació i 
és fonamental una governança multinivell. 

Conclusions 

Es valoren molt positivament totes les aportacions realitzades en aquesta consulta pública, 
han entrat a considerar la proposta d'articulat i han estat crítiques en diversos pressupòsits 
com el de l'apertura del consell a sectors de la comunitat educativa relacionats amb 
l'educació en el lleure, els criteris de representativitat basats en proporció i/o pluralitat, la 
naturalesa no política de la representació i la necessitat de disposar de suficients membres 
per representar tots els sector. 
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Comentaris rebuts al portal Participa gencat 

S'ha presentat només una aportació, de FAPEL, que coincideix amb la que ha enviat per 
correu electrònic la mateixa entitat. 

Informe de les al·legacions presentades 
A partir de l'Edicte de 2 de setembre de 2021, pel qual es va sotmetre a informació pública 

· l'Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya, es van presentar 
tres al·legacions: de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya 
(aFFaC), del Col·legi de Doctors i Llicenciats (CDL) i de la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) que han estat valorades. Els elements més destacats de les tres estan 
relacionats amb la consideració que el detall de la composició dels membres dels tres 
sectors ha de formar part de l'article 2 de la llei i no quedar per a un decret que ho desplegui 

. un cop aprovada la llei. 
El primer punt de l'article 171.6 de la LEC indica que la composició del Consell Escolar de 
Catalunya s'ha d'establir per llei, i és el que apareix a l'article 2 del Projecte de llei de 
composició. Als punts a), b) i c) d'aquest article s'especifica el que inclou cada sector. Es 
considera més adequat incloure en un decret la concreció de quines entitats han de ser 
presents a cada sector i quin ha de ser el nombre de membres i criteris per incloure-les, de 
la mateixa manera que s'ha fet amb altres consells, ja que els possibles canvis que per la 
dinàmica del Consell es proposin no implicarien la modificació de la llei. Sobre la possible 
sobrerepresentació de sectors com l'Administració educativa o de l'àmbit privat, s'ha tingut 
en compte incloure el criteri de la pluralitat de les entitats representades al Consell a part del 
criteri de representació proporcional. 
Una de les al·legacions fa referència al fet que una part de les normes d'organització i 
funcionament estiguin incloses al Projecte de llei en atenció al cas concret de la composició 
de la Comissió Permanent a fi que siguin només membres del sector de la comunitat escolar 
qui en formin part. A l'exposició de motius del Projecte de llei hi apareix la referència a la Llei 
26/201 O, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i, per tant, com a òrgan col·legiat ha d'establir les seves pròpies normes 
d'organització i funcionament. 
Les al·legacions es refereixen al nombre de membres que han de tenir les entitats que 
estiguin representades a cadascun dels tres sectors, però es fa a partir de l'Avantprojecte 
que es va publicar i que n'indicava el nombre de membres. 

Finalment s'ha optat per determinar la composició dels diferents sectors i el nombre màxim 
de membres de cadascun a la Llei i que correspondrà al Govern acordar les entitats de cada 
sector a proposta del mateix Consell, en atenció a la seva representativitat i a partir de 
criteris de proporcionalitat i pluralitat. Per tant, es valoren positivament les al-legacions 
relacionades si bé es podran tenir en compte en el moment en què correspongui· debatre al 
Consell la proposta de les diferents entitats. 
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Dictamen del Consell Escolar de Catalunya 

S'ha dictaminat el Projecte de llèi en el Ple del dia 30 de novembre. El Dictamen es va 
aprovar per 19 vots a favor, 9 vots en contra, 2 vots en blanc i cap abstenció. Les 
consideracions generals i les consideracions al text s'han incorporat al Projecte de llei de 
composició del CEC. 

A l'article 2.1 a) s'ha canviat el nom del sector Administracions publiques per Administració, i 
se n'ha eliminat la inclusió de les direccions dels centres educatius públics. 

A l'article 2.2 s'ha especificat que cadascun dels tres sectors poden tenir fins a una tercera 
part dels membres del Consell i això permet que un dels sectors, el de l'Administració, tingui 
un nombre de representants inferior al dels altres dos i que el nombre màxim de membres 
per sector sigui de 25. 

A l'article 2.4 s'ha inclòs el criteri de pluralitat, ja que es correspon al Document 2'/2018 La 
composició del Consell Escolar de Catalunya aprovat pel Ple del CEC i és present a les 
aportacions, tot i que sense acord majoritari, del Dictamen. 

A l'article 4.3, sobre la presidència, s'ha incorporat al Projecte de llei una nova funció. En el 
cas de la vicepresidència, a què fa referència l'article 4.4, s'ha incorporat la al text del 
Projecte de llei la tercera consideració al text, en la qual s'indica que la persona, membre del 
Consell, que ostenti la vicepresidència haurà de ser d'un sector diferent del de la 
presidència. 

S'ha modificat l'article 5.2 per incloure que els membres nomenats podran ser ratificats fins a 
dos mandats mes. 

Finalment, s'ha valorat la conveniència de suprimir l'article 8, de l'organització i del 
funcionament del Consell en tant que de conformitat amb l'article 171.6 de la Llei d'educació, 
només la composició del Consell té reserva de llei i, específicament, l'article 171.8 de la 
mateixa Llei, determina que correspon al mateix Consell determinar les seves normes 
d'organització i de funcionament. 
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