
m'R Generalitat de Catalunya · 
W Departament de la Presidència 

Direcció General d' Administrï¡lció. Digital 
i d'Organització · 

.-----··•-··-····•··•-··· -- .. ·- ---,,·-~,., • .,..,.,._, 1 DOC 25a 
l 1··) ,. , r i- ·11 ... " ¡··•- '•. f"" ··•• • _,. • t •" '-¡ ~ H • ! .;~.'.~:.),\::/·titt~:i/:t:~tL''1 ', l·· i 
¡ ! 

!' {; 2 !: :; ,, u~ 2 2 ,. ' l ? ~; '); J 
¡ 

n~;:.~. r:•i:. r uu_ ,:· __ ,\;. 1._. r,.;-; .. ··~ ~ ~ 
·, 

Nota sobre l'Avantprojecte de llei de composició del Consell 
d'Educació de Catalunya · 

Amb data 4 de febrer de 2022 s'ha rebut una sol·licitud del Departament d'Educació per tal 
que aquesta Subdirecció General d'Organització de l'Administració. i del Sector Públic emeti 
l'informe preceptiu. 

L'Avantprojecte de llei determina la composició _del Consell Escolar de Catalunya, que passa 
a denominar-se Consell d'Educació de Catalunya. Aquest Consell està previst a la de l'article 
171 de la Llei 12/2009, del 1 O de juliol, d'educació, com a Consell Escolar de Catalunya. 

Aquest Avantprojecte de llei incorpora el contingut necessari per regular un òrgan col·legiat 
(composició, presidència, secretaria, etc.), no obstant això es poden fer les consideracions 
següents: 

• A l'article 2. 2. "En conjunt, cada sector de representació pot tenir fins a una tercera part 
de membres del Consell d'Educació de Catalunya, amb un màxim de 25 membres per 
sector." Recomanem' al Departament que valori si ha de quedar més clar (a l'apartat 4 del 
mateix article ... ), a qui correspon determinar el grau de representació. 

Ignorem si alguna altra disposició amb rang de llei ho preveu però, en principi, un òrgan 
col·legiat amb 75 membres sembla nombrós (encara que l'Avantprojecte de llei indiqui "un 
màxim de ... '?, la qual cosa pot afectar la seva operativitat. No obstant això, al tractar-se 
d'un òrgan de consulta i participació, el Departament pot considerar necessari aquest 
nombre de membres per garantir l'adient representació dels sectors afectats. 

. . 
• A l'article 4.2 i): "Designar els presidents o presidentes de les altres comissions". Resulta 

estranya la referència a "les altres comissions". 

• A l'article 7.3 es preveu que: "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 l'ha de dotar dels mitjans personals i materials 'sutictents per complir adequadament 
les seves funcions. El personal de la Secretaria no forma part del Consell." 

Una disposició amb rang de llei no hauria de crear o regular òrgans administratius (amb el 
que això implica, per exemple, per modificar-lo o suprirnir-lo en el futur), els quals s'haurien 
de crear _pel Govern en els termes que preveu la Llei 13/1989, de 14 de desembre. Si la 
Llei ha de fer referència al suport tècnic i/o administratiu es podria limitar a preveure que 
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el Departament competent en matèria d'educació donarà suport tècnic i administratiu a la 
Secretaria dèl Consell (o al Consell) (com també l'ha de dotar-la dels. mitjans personals i 

\ 

materials suñclents per complir adequadament les seves funcions). De fet, actualment i en 
el· Projecte decret de reestructuració del Departament d'Educació, ja es preveu la 
Secretaria del Consell amb rang (orgànic) de servei (article 4.2 del Projecte de decret). 

• Pe que fa a les funcions de la presidència, s'ha de tenir en compte el que preveu l'article 
16 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, respecte del 
secretari, i valorar si això pot-afectar a les funcions de la Presidència. També es podria 
valorar si aquestes funcions de la secretaria s'haurien d'indicar expressament o entendre 
que estarien sota la funció de l'article 7.2.i) "Complir les altres funcions inherents al càrrec". 

• A l'article 6. 7: "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': 
segurament s'hauria d'afegir a organismes, entitats i organitzacions el-terme "òrgans': 
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