
m'ffi Generalitat de Catalunya 
awl Departament d'Educació 

,Q - ü 
<( 
ü 
::> o 
W - o 

■ c.. 
W o 

r?:~;;~I (f ;\~ ~)./ }:~\ .: : }'.:~\·:t::·:/;,. l 
! j 
~ H !/,; f} Q A) '/ ,-'¡' /).·') ,., q P. l° ,F,l~ 1"/ n r) ~ r ' ' , .· ,, "' , . ' " i , , '' " " ··;' l ~ ,., ,; , ... , U t1 L ,. V,., /_ '- ·> -~ ., '1 J \. . 

l ¡,,,. .., ......• ,,, -,~,~ ··.- ,·; , •... ¡ ,. , .. J,.1. ,. ,. , , .. ,.... l, J ... [, , •. l, 1,,.,..,., 1. 

r ·J \t.·-•.,•~""·' ••••4•••••••,:,...,.,,,,-. . .,,,~•-.••n,4,2,.,,.. .. ,,...,., ....,.,. ,.,,. . ..,. ... ,,.._, ,.', •-•·••• .. •' 

,11, 
Assumpte: 

COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS 
l LLICENCIATS EN FILOSOFIA l LLETRES 
l EN CIÈNCIES DE CATALUNYA 

El Col·legi de docents 
i professionals de la cultura 

Al·legacions a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell 
d'Educació de Catalunya - Consell Escolar de Catalunya» 

AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 

ALEXANDRE ROCAS JORDI, major d'edat, amb DNI número 46.226.803-T, actuant en qualitat de 
degà del COl·lEGI OFICIAL DE DOCTORS l LLICENCIATS EN FILOSOFIA l LLETRES l EN CIÈNCIES 
DE CATALUNYA, amb CIF número Q-0868001-1, i amb domicili a efectes de notificacions al 

número 8 de la Rambla Catalunya (08007) de Barcelona, comparec ·i com millor procedeixi, 
EXPOSO: 

1,- Que el dia 17 de setembre de 2021 es va publicar al DOGC número 8504 l'edicte del 
Departament d'Educació de 2 de setembre de 2021, pel qual es sotmet a informació pública 
l'Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (en endavant 

"l'Avantprojecte"), en tràmit al Departament d'Educació. 

11,· Que dins del termini de quinze dies hàbils conferit per-l'article 68 de la Llei 26/2010, del 
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (en 
endavant "el Col·legi") compareix en la tramitació de l'expedient del projecte d'ordre, i formula 
les següents: 

AL·LEGACIONS 

Prèvia,- El Col·legi té com a missió vetllar per la dignificació i la millora de la professió 
docent 

DOC.24b 

El Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya es va crear el 

1899 amb la finalitat de garantir que l'ensenyament del batxillerat (es començava als deu anys i 
constava de sis cursos, amb l'examen d'estat, al final, per ingressar a launlversltat) als centres 
privats reconeguts oficialment l'exercissin en exclusivitat llicenciats en filosofia i lletres i 

llicenciats en ciències, amb la voluntat de contribuir a la qualitat de l'ensenyament. 
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,u, COL·LEGI OFICIAL DE DbCTORS 
l LLICENCIATS EN FILOSOFIA l LLETRES 
l EN CIÈNCIES DE CATALUNYA 
El Col·legi de docents 
i professionals de la cultura 

Els creadors del nostre Col·legi estaven convençuts que, per dignificar el professorat de 
l'ensenyament mitjà, en paral·lelisme amb altres professions, calia la col·legiació, sobretot en 

un camp tan poc valorat socialment com l'educació. No va ser, però, fins al 1907 que es va 
concedir la condició de .corporació oficial als col·legis de doctors i llicenciats en filosofia i lletres 

i en ciències. Posteriorment, al 1913, es va aprovar el reglament general dels col·legis de doctors 
i llicenciats, que feia obligatòria l'afiliació als col·legis de llicenciats per exercir la docència o 
portar la direcció dels centres incorporats als instituts d'ensenyament mitjà; i com' a qualsevol 

altre col·legi professional, l'Estat li concedia funcions disciplinàries sobre els respectius 
col·legiats i l'exercici de les funcions inspectores que el Ministeri d'Instrucció Pública els confiés. 

Al llarg de tots aquests anys i fins avui, i malgrat els successius canvis legislatius, la missió del 
Col·legi, entesa com la finalitat social d'una professió, ha estat i és vetllar per la dignificació i la 
millora de la professió docent en tant que eix vertebrador de l'excel·lència educativa desitjada. 

l ha exercit les funcions delegades i pròpies d'un col·legi de la professió docent tant en l'àmbit 
de la formació professional contínua com en el camp de la deontologia. 

Per tant, malgrat el nom oficial, s'ha d'entendre i reconèixer el Col·legi de Doctors i Llicenciats 
en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya com el col·legi de docents de Catalunya. No se'ns 
escapa que eri ple segle XXI el nostre nom no ens identifica directament amb la professió docent, 
però si se'n coneixen els orígens i la trajectòria fins avui, aquell nom és un actiu, perquè respon 

a les funcions pròpies d'un col·legi de la professió docent. Tanmateix, des del 2009, després del 
procés homogeneïtzador de les titulacions universitàries, l'adscripció de les titulacions 
universitàries habilitadores per a l'exercici de la professió docent, sigui quina sigui l'etapa 
educativa, està recollida en els nostres Estatuts: grau d'educació infantil, grau d'educació 
primària i màster en Formació del Professorat. 

Actualment el Col·legi compta amb gairebé set mil col·legiats, la qual cosa ja per si sola és 
indicativa de la seva representativitat en la professió docent. No és casual doncs que des de fa 
molts anys estigui representat al Consell Escolar de Catalunya. 

En aquest sentit, des del Col·legi valorem positivament la tramitació del present Avantprojecte 

per a regular el Consell d'Educació de Catalunya, i manifestem la nostra voluntat de col·laborar, 
formar part i potenciar el Consell d'Educació de Catalunya. Per aquest motiu, de conformitat 

amb les funcions públiques del Col·legi previstes en l'article 5 dels Estatuts col·legiats, inscrits al 
Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Resolució del 
Departament de Justícia JUS/3535/2009, de 2 de desembre, publicats al DOGC número 5528 de 
17 de desembrede 2009, formulem les següents al·lega_cions. 
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El Col·legi de docents 
i professionals de la cultura 

Primera,- Es proposa que el Consell d'Educació de Catalunya tingui dependència orgànica 
del Parlament o del Departament de Presidencia, i dependència funcional del 
Departament d'Educació 

En la Memòria general de l'Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de 
Catalunya s'indica que aquesta llei té per objecte, entre d'altres, "obrir Ja composició del Consell 

Escolar de Catalunya a nous sectors del món educatiu de dins i fora de l'àmbit escalar estricte, 
de manera que obri Ja seva perspectiva i ampliï el seu àmbit d'actuació més enllà de 
/'estrictament escolar''; i en aquest context "planteja la necessitat de redistribuir la representació 

dels sectors al Canse/l perquè sigui més equilibrada, de manera que reflecteixi la diversitat i la 
pluralitat de la comunitat educativa" reduint la representació de l'Administració educativa, que 
es considera sobredimensionada. 

Amb aquesta finalitat, es proposa incorporar dins del Consell d'Educació de Catalunya, d'una 
banda, altres Departaments de la Generalitat, com el Departament de Serveis Socials, del qual 

l . . . 

depèn l'Administració d'infància, adolescència i joventut de la Generalitat; i d'altra banda, altres 
institucions com l'Institut d'Estudis Catalans o diferents agents socials vinculats a l'educació i als 
infants i joves. Així s'exposa en l'article 2.1 de l'Avantprojecte quan identifiquen els diferents 
sectors de representació en el Consell d'Educació de Catalunya, en particular les Administracions 

Públlques en l'apartat a) i la comunitat educativa en l'apartat c). 

En aquests moments, el Consell Escolar de Catalunya està adscrit al Departament d'Educació, de 
conformitat amb al Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Tanmateix, atès que 

l'Avantprojecte proposa que el Consell Escolar de Catalunya esdevingui el Consell d'Educació de 
Catalunya i òrgansuperlor de participació i consulta en aquesta matèria, amb la incorporació de · 
representants d'altres organismes i entitats dependents d'altres Departaments de la Generalitat 

de Catalunya i d'altres administracions, es proposa que el Consell d'Educació de Catalunya 
tingui dependència orgànica del Parlament o de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
i dependència funcional del Departament d'Educació. 

Segona,- Es proposa mantenir el nomenament dels membres del Consell d'Educació de 
Catalunya per acord de Govern 

L'article S.l de l'Avantprojeète estableix que "Els membres del Canse/l 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 a dels òrgans o 
organismes administratius representats". 
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,u, COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS 
l LLICENCIATS EN FILOSOFIA l LLETRES 
l EN CIÈNCIES DE CATALUNYA 

El Col·legi de docents 
i professionals de la cultura 

Fins ara, de conformitat amb l'article 171.6 de la Llei d'Educació "Els membres del Consell han 
d'ésser nomenats pel Govern". Tanmateix, en la Memòria d'avaluació de les mesures proposades 
s'exposa que aquest sistema de nomenament no és àgil, i dificulta el seu nomenament amb una 

càrrega superior a la que genera el n_omenament directe per resolució del Conseller. 

Des del Col·legi considerem que és important mantenir el nomenament dels membres per acord 

'de Govern perquè d'una banda, el nomenament pel Govern en ple revesteix de la importància 
que té el Consell d'Educació de Catalunya com a òrgan superior de consulta i participació; i 
d'altra banda, entenem que la periodicitat amb què es reuneix el Govern i la tramitació del 

corresponent acord de nomenament no comporta un increment dels procediments burocràtics, 
com s'afirma en la Memòria d'Avaluació. El nomenament per part del Conseller mitjançant una 
Resolució també comporta una mínima tramitació, que no es pot obviar. 

Per tot això, en primer lloc es proposa no derogar el segon incís de l'article 171.6 de la Llei 
d'Educació, mantenint que serà el Govern qui nomeni els membres del Consell. i per tant, es 
proposa modificar la redacció de la Disposició derogatòria, que només proposaria derogar el 

darrer incís de l'article 171.8. La Disposició derogatòria quedaria com segueix: 

Disposició derogatòria 
Es deroga el darrer incís de l'article 171.8 i la disposició transitòria primera de la Llei 

12/2009, del 10 de juliol, d'educació. 

l en segon lloc es proposa modificar l'article S.l de l'Avantprojecte, en aquest mateix sentit, 

quedant redactat tal i com s'indica: 

Article S 

Membres 
1. Els membres del Consell d'Educació de Catalunya i, si és el cas, els seus suplents són 

nomenats per acord de Govern, a proposta del conseller o consellem competent en 
matèria d'educació. Prèviament, les organitzacions i entitats o els òrgans o organismes 
administratius representats faran arribar la seva proposta al conseller o consellera , 
competent. 

Tercera,- El Reglament que desenvolupi la Llei haurà de tenir en compte la representativitat 
dels diferents organismes, entitats i institucions a l'hora d'establir el grau de. 
participació dels mateixos en el Consell d'Educació 

L'article 2.lc} de l'Avantprojecte identifica el sector de representació de la Comunitat educativa 

que "Inclou els sectors professionals relacionats amb l'àmbit educatiu, constituït per les 
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El Col·legi de docents 
i professionals de la cultura 

universitats i les personalitats 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 agènts socials, és a dir, organitzacions patronals i sindicals; 
els consells d'infància i íoventut, i les entitats de lleure, tant les organitzacions com els 
representants dels seus treballadors". 

L'apartat 3 del mateix article 2 estableix que cada sector de representació tindrà una tercera 
part dels membres del Consell, amb un màxim de 21 per sector, essent 63 el nombre màxim de 

· membres del Consell. El Col·legi estarà representat en el sector de la comunitat educativa, com 

es reconeix expressament en l'article 2.lc) de l'Avantprojecte. 

Per establir la representativitat dels diferents organismes, entitats i institucions dins del sector 
de representació de la comunitat educativa dins del Consell, i definir els que podran nomenar 
un representant, l'apartat 4 indica que serà el Govern, mitjançant Decret, qui establirà "els 
organismes, entitats i institucions que, en atenció a la seva representativitat i sota criteris de 
proporcionalitat, poden proposar el nomenament de membres ol Consell d'Educació de 
Catalunya". 

En aquest sentit, atès que la representació de la professió docent al Consell d'Educació recau en 
diferents entitats i institucions, _reiterem la importància que es respecti la proporcionalitat entre 
la representació de les diferents organitzacions i el seu pes social en base al seu nombre 
d'afiliats, associats o col·legiats; i que això es tingui en compte quan s'elabori el Decret previst 

en l'article 2.4 de l'Avantprojecte. 

En conseqüència, proposem ·que en l'elaboració d'aquest Decret, es fixi com un criteri per a 

determinar la representativitat dels organismes, entitats i institucions, el seu pes social 
fonamentat en nombre d'afiliats, associats o col·legiats, establint un sistema proporcional per 

encabir-hi, representants de tots els sectors professionals relacionats .arnb l'àmbit educatiu 
descrits en l'article 2.'1c) de l' Avantprojecte, entre els quals, el Col·legi que represento. 

Quarta,- Es proposa que la limitació de mandats dels representants del Consell 
l'estableixin, en cada cas, les entitats i institucions representades que els 
proposen en funció de la seva normativa 

J 
L'article 5.2 de l'Avantprojecte preveu que "El mandat dels membres és de quatre anys i poden 
ser ratificats per a un altre mandat com a màxim, tret dels presidents i presidentes dels consells 
escolars territorials." l l'apartat 5è del citat article 5 estableix que "Els membres que ho són com 
a resultat de processos electorals es renoven a continuació de les eieccions mitjançant ratificació 
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El Col·legi de docents 
i professionals de la cultura 

o bé nomenament de nous representants, segons la representació obtinguda". En conseqüència, 
de conformitat amb l'Avantprojecte, els membres del Consell d'Educació poden ocupar el càrrec 
en representació de la seva entitat, organització o col·legi durant un màxim de vuit anys. 

Tanmateix, aquesta limitació de mandat no coincideix amb els mandats que poden ostentar les 
persones que són designades membres del Consell d'Educació en representació de les seves 
organitzacions i entitats. Per exemple, en el cas dels col·legis professionals, l'article 51.1 de la 
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de les professions titulades i els col·legis professionals 
estableix que "El mandat dels membres deï'òrgan de govern no pot excedir de quatre anys, i 
l'exercici d'un mateix còrrec en aquest òrgan queda limitat, comptant les reeleccions que es 
puguin produir, a un màxim de dotze anys consecutius". 

En aquest sentit, si es mantingués la redacció actual de l'Avantprojecte, un Degà del Col·legi, 

que podria ocupar el càrrec de Degà durant un període de temps màxim consecutiu de 12 anys, 
només podria ser membre del Consell d'Educació en representac_ió del Col·legi durant un 

període de 8 anys. l per tant, el Col·legi, durant l'últim mandat del Degà, hauria de designar a 
una altra persona de la Junta de Govern per a representar el col·legi al Consell d'Educació. l el 
mateix succeiria amb les associacions, en què els Estatuts poden permetre que es pugui ocupar 
un mateix càrrec en l'òrgan de govern durant un període de temps consecutiu superior als vuit 

anys. 

Per tal d'evitar aquesta incongruència amb el funcionament de les diferents organitzacions, 

entitats i el col·legi que formen part del Consell d'Educació es proposa que es modifiqui l'article 
5.2 de l'Avantprojecte, per tal que la limitació de mandats dels representants del Consell 

: d'Educació l'estableixin, en cada cas, les entitats i institucions representades que els proposen, 
en els termes que s'exposen a continuació: 

"El mandat dels membres és de quatre anys i poden ser ratificats per a un altre mandat 
com a màxim, tret dels presidents i presidentes dels consells escolars territorials, i 
d'aquelles persones que formin part del Consell en representació d'una organització, 
entitat o col·legi, i que ocupin un càrrec en aquesta organització, entitat o col·legi pel qual 
els Estatuts permeten que s'exerceixi de [arma consecutiva per més de dos mandats. En 
aquest cas, podrà seguir essent membre del Consell d'Educació mentre segueixi ocupant 
el càrrec dins de l'organització, entitat o col·legi i sigui designat en la seva representació." 

Per tot això, 
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,11, COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS 
l LLICENCIATS EN FILOSOFIA l LLETRES 
Í EN CIÈNCIES DE CATALUNYA 

El Col·legi de docents 
i prÓfessionals de la cultura 

S O L · L l C l T O :_ Que tingui per presentat aquest escrit i l'admeti, i de conformitat amb 
el que s'ha exposat, tingui per manifestades les anteriors al·legacions del Col·legi de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya a l'Avantprojecte de llei de composició 
del Consell d'Educació de Catalunya sotmès a informació pública, i les incorpori al projecte de 

llei que s'ha d'aprovar pel Govern. 

Barcelona, 8 d'octubre de 2021. 

Alexandre Rocas Jordi 
Degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 
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