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De: 
Enviat: 
Per a: 
A/e: 
Tema: 

Ramos lbos, Isabel 
divendres, 4 de febrer de 2022 14:07 
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Fitxers adjunts: 

Lopez Jalle, Victor 
Marin Dios, Susana; Garcia Macarró, Cristina 
SIG21 EDU0963 Avantprojecte llei composició del Consell Escolar de Catalunya: 
petició d'informe 
Text LLCEC_2022_v2.docx; 1 0b_MG_CTII_DEF.pdf; 
16c_MAl_alleicompcec_REVISADA.pdf; 11_INFORME_DGP.pdf 

'D'acord amb l'advocada, per tal de continuar amb la tramitació de l'Avantprojecte de llei de composició del 
Consell d'Educació de Catalunya (expedient SIGOV: SIG21EDU0963) us sol·licitem s'emeti informe de 

conformitat amb l'article 39.b) del Decret 124/2019, de 4 de juny, de reestructuració del Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública, en relació amb l'article 9 del Decret 245/2021, de 22 de juny, de 
reestructuració del Departament de la Presidència. 

Us trametem adjunta la darrera versió incorporada a SIGOV, així com la memòria general i la d'avaluació 

d'impactes i l'informe favorable de la Direcció General de Pressupostos, si bé, teniu tota la informació 
disponible a l'entorn SIGOV. 

Cordialment,. 

M G@ner~litat de C'...atalunya 
W Departament 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 
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. 
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