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ASSUMPTE: NOTA JURÍDICA EN RELACl©-.A~btAVANTRR0J.fiGTE:--Dfi4b:fl4)E-COMPOSICIÓ DEL 
. CONSELL D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA 

DOC.24c 

SERVEIS JURÍDICS 

Motius que impulsen la iniciativa normativa: 

• Amb motiu de complir-se més de trenta-cinc anys de la creació del Consell Escolar de 
Catalunya el 1985, i havent esgotat el termini fixat per la Llei d'educació per a l'establi merit 
per llei de la composició del Consell Escolar de Catalunya, es considera que, tenint en compte 
l'experiència de tots aquests anys i els canvis que s'han produït en el món educatiu, és 
necessari plantejar la modificació de la composició del Consell Escolar de Catalunya per 
actualitzar-la. i adequar-la al marc jurídic vigent. 

• Els canvis profunds que han transformat el paper i la percepció socials de l'educació, ha de 
reflectir-se en la naturalesa de l'organisme 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. · 

. • El Consell Escolar de Catalunya, per mitjà d'una subcomissió, va estudiar i fixar les bases per 
a l'elaboració d'una nova llei de composició en el document 2/2018 La composició del 
Consell Escolar de Catalunya, aprovat en la .sessió plenària del 3 d'octubre de 2018. 

Marc vigent: 

• La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació regula a l'article 171.1 el Consell Escolar de 
Catalunya, que defineix com "l'organisme superior de consulta i de partícipacló dels sectors 
afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari . dins l'àmbit de 
l'Administració de la Generalitat". 

• La Llei d'educació va derogar la Llei 25/1985, del 10 de desembre, dels consells escolars. 
Tanmateix, a l'article 171.6 preveu que "la c9mposició 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". 

Objecte de la iniciativa: 

• Aquesta llei determina la composició del Consell Escolar de Catalunya, que quan s'aprovi la 
iniciativa passarà a denominar-se Consell d'Educació de Catalunya 

Als efectes que ara interessen l'Avantprojecte modificarà diversos apartats de l'art. 171 i la disposició 
transitòria de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Concretament 'i pel que fa a la disposició 
transitòria es derogarà el següent: "La fórmula de composició del Consell Escolar de Catalunya es 
manté com a rr;àxim fins al finiment del termini de desplegament d'aquesta llei". Això implicarà que 
la formulà de composició del Consell no serà la mateixa que l'existent fins ara. 

Com ja s'ha dit, amb la modificació de la llei es planteja la necessitat d'obrir la composició del Consell 
Escolar de Catalunya a nous sectors del món educatiu de dins i fora de l'àmbit escolar estricte, de 
manera que obri la seva perspectiva i ampliï el seu àmbit d'actuació més enllà de l'estricta ment escolar 
perquè esdevingui un consell d'educació, tant en la denominació, com sobretot en la composició i en 
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les funcions. Es fa especial referència a la incorporació; de 2~(1tc':1:i'~~-brofessionals, 1ib:ti~1s-l~htitats 
dels món del lleure. l també s'ha constat la sobre rep;és~êrïtació'cl;n'Adrñiñ"ís'fraêici"ed'Oê~tíVêl''~ffla 
composició actual i per això es planteja la necessitat de redistribuir la representació dels sectors al 
Consell perquè sigui més equilibrada, de manera que reflecteixi la diversitat i la pluralitat de la 
comunitat educativa amb una distribució proporcional de la representativitat de cada sector. 

Per això, l'art. 2 enumera al primer punt els tres sectors que componen el Consell d'Educació de 
Catalunya i components representatius que n'integra cadascun. Al segon punt, fixa la quantitat de 
representants de cada sector (21 membres per cadascun d'ells). l, al tercer punt estableix la 
proporcionalitat en la representació dels diversos ensenyaments i dels centres educatius de titularitat 
pública i de titularitat privada del Servei d'Educació de Catalunya. 

Les entitats rnunicipaltstes, actualment tenim 6 representants, si amb la nova composició el Consell, a 
més del món local, hi ha de ser l'Administració educativa de la Generalitat, els presidents i presidentes 
de consells escolars territorials i la representació de les direccions de centres educatius públics, així 
com l'Administració d'infància, adolescència i joventut de la Generalitat. Aquest canvi en la composició 
del Consell segurament també variarà la nostra presència. 

En conclusió, caldrà valorar si el fet de disminuir la presència en aquest òrgan superior de consulta en 
matèria educativa és prou rellevant per a dificultar les funcions representatives de l'FMC en aquest 
òrgan. 

Eugènia Revilla Esteve 

Lletrada dels SSJJ 

Barcelona, 7 d'octubre de 2021. 
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