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INFORME JURÍDIC FINAL 

Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Càtalunya. 

S'emet informe jurídic final sobre l'Avantprojecte de llei de composició del Consell 
d'Educació de Catalunya, per tal que pugui continuar la seva tramitació.al Consell Tècnic 
(apartat IVA), previ a l'aprovació pel Govern i posterior tramesa al Parlament. de conformitat 
amb l'article 4 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb l'article 36, apartat tercer, lletra d), de la 
Llei 13/2008, del 5 de novembre de la Generalitat i del Govern i amb l'apartat 11.19 de les 
Directrius sobre contingut de l'expedient i procediment d'elaboració de disposicions de 
caràcter general, aprovades per Acord de Govern, de 19 de maig de 2009. 

Segons les Directrius esmentades, l'informe jurídic final té per objecte comprovar que 
l'expedient disposa de la documentació preceptiva, que s'han complert els tràmits de 
participació i que s'han sol·licitat els informes corresponents, així com avaluar l'adequació de 
la proposta al marc normatiu vigent i a la tècnica normativa. 

1. Anàlisi jurídica. 

1.1 Documentació de l'expedient. 

D'acord amb l'exposat a l'informe jurídic preliminar, del 17 de juny del 2021, l'expedient 
inicial donava compliment a: 

• L'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern (LPG). 

• Les directrius derivades dels principis de millora de la qualitat normativa de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (L TAIPBG). 

Tal com determina l'article 36.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, es va aprovar l'Acord 
del Govern, del 9 de març de 2021, pel qual s'aprova la memòria preliminar de 
l'Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (s'incorporen com 
a documents 1 i 2 de l'expedient la diligència de l'Acord aprovat i la fitxa). 

Així mateix, d'acord amb l'art. 36.3 LPG l'avantprojecte de llei l'expedient de l'avantprojecte 
de llei inclou: 

• Una memòria general sobre la necessitat de la iniciativa, l'adequació de la norma als 
fins que es persegueixen; el marc normatiu en què s'insereix; la relació de les 
disposicions afectades per l'avantprojecte de llei i la taula de vigències i derogacions 
resultants; la competència de la Generalitat sobre la matèria, i la relació motivada de 
les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar el tràmit d'audiència o la 
procedència de sotmetre l'expedient a informació pública. 
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■ Una memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades que inclou, un 
informe d'impacte pressupostari; un informe d'impacte econòmic i social, en què 
s'avaluen els costos i els beneficis que implica la iniciativa legislativa per als seus 
destinataris i per a la realitat social i econòmica; un informe d'impacte normatiu, que 
avalua la incidència de les mesures proposades per la norma i un informe d'impacte 
de gènere. 

Tal com es va exposar a l'informe jurídic preliminar, des del punt de vista formal es va 
concloure la suficiència de l'expedient, si bé, es van fer diverses aportacions de millora que 
s'han tingut en compte en el decurs de la tramitació i consten ateses, a la MG definitiva 
(document 10b de l'expedient) i a la MAI definitiva (document 16c de l'expedient), com 
també ho han estat les aportacions de millora efectuades el 12 de gener de 2022 (document 
22 de l'expedient), tal com s'ha fet constar a la memòria de valoració dels informes 
(document 24 de l'expedient). · · 

1.2 Tramitació seguida per l'Avantprojecte de llei 
, 

Pel que fa a la tramitació seguida per la iniciativa legislativa: 

1.2.1 Consulta pública prèvia 

S'ha dut a terme el tràmit de consulta pública prèvia, per un període de 30 dies, del qual 
s'incorpora a l'expedient l'informe de retorn, d'11 de maig de 2021, (document 3 de 
l'expedient). 

1.2.2 Audiència interdepartamental. 

S'ha dut a terme l'audiència interdepartarnental, del 9 al 22 de juny de 2021, a través del 
fòrum del Sistema d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV), 
previ a la posterior presentació al Consell Tècnic 11, de 22 de juny de 2021, s'inclou a 
l'expedient el certificat de la sessló (document 12 de l'expedient). 

En el decurs d'aquest tràmit s'emet: 

• L'informè jurídic preliminar, del 17 de juny del 2020 (document 8 de l'expedient). 

• Observacions de l'Oficina del Govern (document 9 de l'expedient). 

• Una primera versió de la memòria de la tramitació, de valoració de l'informe jurídic 
preliminar i les observacions de l'Oficina del Govern (document 10d de l'expedient). 

• L'informe de la Direcció General de P;essupostos (document 11 de l'expedient). 

• Aportacions de l'Àrea de Millora de la Regulació, emeses arran d'aquesta consulta 
interdepartamental (document 13 de l'expedient). 
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1.2.3 Informe de l'Institut Català de les Dones. 
\ 

L'Institut Català de les Dones, ha emès informe d'impacte de gènere, d'acord amb l'article 3 
g) de la Llei 11/1989, del 1 O de juliol, de creació de l'Institut Català de la Dona, segons el 
qual li correspon: "Elaborar i emetre els informes d'impacte de gènere i, en tot cas, els 
informes a què fan referència e)s articles 36.3.b i 37.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat i del Govern,( .. .).". (document 14 de l'expedient). 

1.2.4 Tràmit participatiu inicial. 

Del 5 al 25 de juliol de 2021, s'ha dut a terme el procés participatiu inicial de l'article 69 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, d'acord amb el qual les persones tenen el dret de participar: per mitjà de la 
presentació de propostes i suggeriments, en les iniciatives normatives en què, per la 
importància que tenen o per la matèria que regulen (documents 15 a 16d de l'expedient). 

Amb posterioritat a aquest tràmit de consulta, la unitat impulsora, tramet la documentació 
actualitzada que ha de continuar la tramitació: 

• · Una nova versió (document 16a de l'expedient). 

• L'Informe de retorn de la consulta (document 16b de l'expedient). 

• Una MAI revisada (document 16c de l'expedient). 

• Una segona memòria de la tramitació actualitzada (document 16d de l'expedient). 

1.2.5 Informació pública. 

Mitjançant edicte, de 2 de setembre de 2021, publicà! al DOGC núm. 8504 de 17 de 
setembre de 2021, l'Avantprojecte de Llei es sotmet a informació pública (documerit 18 de 
l'expedient). 

1.2.6 Consell Escolar de Catalunya. 

De conformitat amb l'art. 171.3 a) de la Llei 12/2009, del 1 O de juliol, s'emet el Dictamen 
8/2021 del Consell Escolar de Catalunya (document 19 de l'expedient). 

1.2. 7 Informe de la Subdirecció General d'Organització de l'Administració i del Sector 
Públic. 

D'acord amb l'article 71.b) del Decret 19/2022, de 8 de febrer, de reestructuració del 
Departament de la Presidència, consta sol·licitat informe de l'Oficina d'Organització de 
l'Administració i del Sector Públic, l'actual Subdirecció General d'Organització de 
l'Administració i del Sector Públic (DA segona del Decret 19/2022, de 8 de febrer). 
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Sens perjudici de l'emissió de l'informe definitiu, la darrera versió del projecte ha tingut 
oportunitat d'atendre les consideracions efectuades en una nota tècnica prèvia (document 
25a de l'expedient), que Han estat valorades a la memòria de la tramitació. 

1.2.8 Memòria de la tramitació. 

D'acord amb l'art. 36.3 c) LPG, consta emesa la memòria relativa a les consultes 
formulades, les al·legacions presentades, les raons que han dut a estimar-les o desestimar 
les i la incidència de les consultes i les al·legacions en la redacció final de l'avantprojecte de 
llei. 

El document consta actualitzat en la mesura que s'han anat completant tràmits: 

• Consta una primera memòria (document 10d de l'expedient) amb la valoració de 
l'informe jurídic preliminar i de les observacions de l'Oficina del Govern. 

• Consta una memòria revisada, que incorpora la valoració de les aportacions de 
l'Àrea de Millora de la Regulació i de l'informe d'impacte de gènere (document 16d 
de l'expedient). 

• Hi ha una segona revisió d'aquesta memòria, que afegeix la valoració de les diferents 
al·legacions i del Dictamen del Consell Escolar de Catalunya (document 20 de 
l'expedient). 

• La memòria de la tramitació es revisa de nou per incloure, també, la valoració de les 
aportacions rebudes en fase de consulta inicial (document 24 de l'expedient). 

• La darrera versió d'aquesta memòria (document 26 de l'expedient) inclou la valoració 
de l'òrgan proposant en relació amb els tràmits següents: 

i. Informe jurídic preliminar 

ii. Observacions de l'Oficina del Govern 

iii. Aportacions de l'Àrea de Millora de la Regulació 

iv. Informe d'impacte de gènere 

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

vi. Informe de les al·legacions presentades 

vii. Dictamen del Consell Escolar de Catalunya 

viii. Nota tècnica de la Subdirecció General d'Organització de l'Administració i 
del Sector Públic. 

. { 
; 
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1.2.9 Tràmits que no s'han considerat preceptius. 

Atès el contingut de la proposta d'Avantprojecte de Llei no es consideren preceptiu els 
tràmits següents: 

a) Informe en matèria de Funció Pública 

D'acord amb l'article 64.1 a) del Decret 19/2022, de 8 de febrer, esmentat, correspon a 
l'actual Subdirecció General d'Assessorament Jurídic la funció d'informar preceptivament 
dels assumptes que s'han de sotmetre a la deliberació de la Comissió Tècnica de la Funció 
Pública, de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal i del Govern en matèria de 
personal. 

La versió final de l'Avantprojecte de llei no incorpora aspectes relatius al personal, en tant 
que el seu objecte és la composició d'un òrgan col·legiat, d'acord amb això no resulta 
preceptiva l'emissió del seu informe. 

D'altra banda, d'acord amb l'article 7.3.a) del Text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat per Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d'octubre, tampoc resulta preceptiu sotmetre l'Avantprojecte a la Comissió Tècnica de 
la Funció Pública. 

b) Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (CFQPC) 

El Decret 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Pública de 
Formació i Qualificaèió Professionals de Catalunya determina que el Consell Català de 
Formació Professional passa a denominar-se Consell de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya (CFQPC) i resta adscrit a l'Agència. 

De conformitat amb l'article 18.2 e) de la Llei 10/2015, del 19 de juny, el CFQPC s'ha de 
consultar preceptivament sobre "les noves disposicions normatives de caràcter general en 
matèria de formació i qualificacions professionals.", per tant, no es pot considerar preceptiu 
en la tramitació d'aquest Avantprojecte de llei. 

c) El dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). 

No resulta preceptiu en tant que la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, determina que el CTESC dictamina, amb caràcter 
preceptiu, sobre els projectes de decret del Govern que regulen matèries socioeconòmiques, 
laborals i d'ocupació, i que aquest projecte normatiu es desenvolupa en el marc de les 
competències educatives de la Generalitat de l'art. 131 EAC a les que ens he referit en 
aquest mateix informe. 

d) Intervenció de les entitats que integren l'Administració local. 

Si bé, en l'àmbit de les relacions amb l'Administració local, d'acord amb l'art. 162 LE 
s'estableix la col·laboració del Departament i els ens locals en l'àmbit educatiu, les 
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competències de les entitats locals no es poden considerar afectades per aquesta iniciativa 
legislativa, per tant no es considera preceptiu el tràmit a la comissió mixta constituïda per 
representants de les entitats municipalistes i del Departament, ni la intervenció de la 
Comissió de Govern Local, art. 193.1 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de. 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de. 28 d'abril, en atenció a les competències 
legals i estatutàries reconegudes als ajuntaments en els termes de l'art. 84.2 g) EAC i de 
l'art.159.3 a) quart LE. 

Pel mateix motiu no es pot considerar preceptiu el tràmit al Consell de Governs Locals. 

e) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB). 

Pel que fa a la possibilitat d'atorgar audiència específica del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB), ens associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Barcelona, tampoc es considera necessari ateses les funcions que li corresponen per 
l'article 61.7 de la Llei 22/199.8, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, i 
per l'article 3.2 dels estatuts del CEB, aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, de 
constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, sens perjudici de la possibilitat que li 
correspon de participar en els diferents tràmits que a aquest efecte s'obrin en el decurs de la 
tramitació. 

f) Administració digital. 

D'acord amb l'article 67.1 l) del Decret 19/2022, de 8 de febrer, esmentat, correspon a la · 
Direcció General d'Administració Digital i d'Organització informar, amb caràcter-preceptiu, les 
disposicions de caràcter general quan tinguin incidència en el desenvolupament dels 
processos administratius i de l'Administració digital, i dels sistemes de signatura i 
d'identificació electrònica dels interessats i interessades en el procediment, sense que 
aquestes afectacions es donin en el contingut d'aquest Avantprojecte de llei. 

g) Informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

En tant la iniciativa no afecta la protecció de dades de caràcter personal, de conformitat amb 
els articles 5.m) i 8_-2 f) de la Llei 32/201 O, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, no correspon emetre informe sobre el projecte en tràmit. En el mateix .sentit no 
resulta preceptiu l'informe del delegat departamental de protecció de dades. 

h) Comissió Jurídica Assessora 

No és preceptiu la sol·licitud del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora atès que no es 
troba dins del supòsits que la norma estableix que sigui necessària la seva sol·licitud. En 
relació amb la iniciativa en tràmit es pot sol·licitar el dictamen, amb caràcter potestatiu, 
d'acord amb la funció consultiva que estableix l'article 9.1 a) de la Llei 5/2005, de ·2 de maig, 
de la Comissió Jurídica Assessora. · 
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i) Nous règims d'autorització i requisits relacionats amb la prestació de serveis. 

Finalment, el contingut del projecte normatiu no es troba tampoc en l'àmbit d'aplicació de la 
Directiva (UE) 2015/1535 que estableix l'obligació de notificar a la Comissió Europea els 
projectes de reglaments tècnics i regles relatives als serveis, ni de la Directiva 2006/123/CE, ' 
relativa als serveis en el mercat interior, que també obliga els Estats membres a notificar a la 
Comissió Europea els nous règims d'autorització i requisits relacionats amb la prestació de 
serveis. 

1.3 Continuació de la tramitació. 

1.3.1 Informe jurídic final. 

Per tal de continuar la tramitació correspon l'emissió d'aquest informe jurídic final, segons 
l'article 4· de la Llei 7 /1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb l'article 36, apartat tercer, lletra d), de ia 
Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Generalitat i del Govern i amb l'apartat 11.19 de les 
Directrius sobre contingut de l'expedient i procediment d'elaboració de disposicions de 
caràcter general, aprovades per Acord de Govern, de 19 de maig de 2009. 

1.3.2 Aprovació i tramesa al Parlament. 

Tal com determina l'article 8, apartat primer, lletra a) del Reglament del Consell Tècnic, 
aprovat pel Decret 413/2011, de 13 de desembre, l'Avantprojecte de Llei s'ha de presentar al 
Consell Tècnic, apartat IV, per a examen i deliberació, amb caràcter previ a l'aprovació pel 
Govern. 

Un cop aprovat un projeête de llei, el Govern ha de trametre'l al Parlament, acompanyat amb 
tota la documentació annexa, segons l'article 36.6 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre. 

1.4 Marc jurídic 

Cal fer una referència prèvia a la planificació normativa que, com es va fer constar a 
l'informe jurídic preliminar, si bé, per Sentència 55/2018 del Tribunal Constitucional, l'article 
132 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de la planificació, s'ha declarat contrari a l'ordre 
constitucional de competències i, per tant, no aplicable, és doctrina reconeguda la 
rellevància de la planificació normativa, com a instrument al servei de la seguretat jurídica, 
que contribu_eix a generar confiança sobre la normativa vigent i sobre l'evolució raonable de 
l'ordenament jurídic, tal com es reconeix d'una manera expressa en l'article 62 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
que estableix la necessitat que la iniciativa normativa s'exerceixi de tal manera que el marc 
normatiu resultant sigui previsible. 
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' No obstant això, l'informe jurídic preliminar es va fer ressò que en el darrer pla normatiu dels 
anys 2019-2020, aprovat mitjançant Acord de Govern de 24 d'abril de 2019,. no constava la 
iniciativa en tràmit. 

Ara bé, en el moment actual, per Acord del Govern, de 19 d'octubre de 2021, s'aprova el Pla 
normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023, que inclou la 
referència a l'Avantprojecte de llei en tràmit, entre les iniciatives normatives que està previst 
aprovar. 

Pel que fa a la competència i a l'habilitació per aprovar l'Avantprojecte de llei, es manté en 
els mateixos termes que consten a l'informe jurídic preliminar, de 17 de juny de 2021. 

A tall de resum, d'acord amb l'article 131.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC), en 
matèria d'ensenyament no universitari, en relació amb els en_senyaments obligatoris i no 
obligatoris que condueixen a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional amb validesa a tot 
l'Estat i amb relació als ensenyaments d'educació infantil, correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva que inclou: "La regulació dels òrgans de participació i consulta 
dels sectors afectats en Ja programació de l'ensenyament en el seu territori.". 

Així mateix, d'acord amb l'article 150 EAC, correspon també a la Generalitat, en matèria 
d'organització de la seva Administració la competència exclusiva sobre les diverses 
modalitats orqanitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa. 

El Govern disposa d'una habilitació general per aprovar aquest Avantprojecte de llei, de 
conformitat a l'article 62.1 EAC que atribueix al Govern la iniciativa legislativa i amb els 
articles 26 b) i 36.1 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern. Així mateix, l'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, determina que el 
Govern exerceix la iniciativa legislativa per mitjà de la presentació de projectes de llei al 
Parlament. 

El marc normatiu de referència no ha tingut canvis en relació amb l'exposat a l'apartat 1.2 de 
l'informe jurídic preliminar al qual ens remetem. · 

Igualment, es va fer esment al fet que, en el moment actual, resta exhaurit el termini 
establert a la disposició transitòria primera de la Llei d'educació per determinar la nova 
fórmula de composició del Consell Escolar de Catalunya, sense que s'hi hagi donat 
compliment. 

La proposta analitzada en l'informe jurídic preliminar resultava concordant amb el marc 
normatiu de referència, sense perjudici de les aportacions de millora que es van fer que 
consten ateses en el text sotmès a informe jurídic final, tal com s'exposa a la de la memòria 
de la tramitació pel que fa a la valoració de l'informe esmentat. 

La versió de l'Avantprojecte de llei sotmesa a informe jurídic final, s'adapta al marc normatiu 
de referència i·es troba d'acord amb l'article 171.6 de la Llei 12/2009, de 1 O de juliol, · 
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d'educació, segons el qual "La composició del Consell Escolar de Catalunya s'ha d'establir 
per llei.". 

2. Objecte i contingut. 

L'objecte de l'Avantprojecte de llei es manté en els termes exposats a l'informe jurídic 
preliminar i, fonamentalment: 

• · Determina la con,posició del Consell Escolar de Catalunya 

• En canvia la denominació que passa a ser Consell d'Educació de Catalunya. 

La tramitació efectuada, de conformitat amb la darrera actualització de la memòria de 
valoració de la tramitació, ha vingut a concretar aquest objecte. La darrera versió sotmesa a 
informe jurídic final s'estructura així en 8 articles, una disposició addicional, dures 
disposicions transitòries, -una derogatòria i una final. 

L'articulat estableix: 

• · L'objecte de l'Avantprojecte de llei, a l'article 1. 

• La composició del Consell, a l'article 2. 

• L'estructura del Consell, a l'article 3. 

• La presidència del Consell, a l'article 4. 

• La vicepresidència del Consell, a l'article 5. 

• Els membres del Consell, a l'article 6. 

• La secretaria del Consell, a l'article 7. 

• Les compareixences i col·laboracions amb _el Consell, a l'article 8. 

Les disposicions finals determinen: 

• · La unificació de la denominació del Consell d'Educació de Catalunya, a la disposició 
final. 

• El règim transitori relatiu al termini per desplegar la composició, a la disposició 
transitòria primera, i al termini en què el Consell ha d'aprovar les seves normes . 
d'organització internes, a la disposició transitòria segona. 

• La derogació del règim transitori i del segon incís de l'article 171.6 de la Llei 
d'educació. 
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Aquesta derogació s'efectua en coherència amb el nou règim transitori recollit a 
l'Avantprojecte de llei en tràmit i amb el fet que l'article 6.1 de l'Avantprojecte 
estableix que el nomenament dels membres, un cop els proposen les entitats, 
correspon al conseller d'Educació. 

L'article 171.6 de la Llèi d'educació està redactat en els termes següents: 

"La composició del Consell Escolar de Catalunya s'ha d'establir per llei. Els membres 
del Consell han d'ésser nomenats pel Govern. " 

D'acord amb l'exposat correspon derogar aquest darrer incís. 

Certament, la fórmula emprada pot ser aquesta o, també, la de modificació d'aquest 
article 171.6, que quedaria redactat en els termes següents: "La composició del 
Consell Escolar de Catalunya s'ha d'establir per llei". 

Ara bé, aquest precepte ~s tant concís que la fórmula de derogar el darrer incís és 
coherent, amb més motiu, quan l'objecte de l'Avantprojecte de llei en tràmit no és la 
modificació de la Llei d'educació, sinó el seu desplegament. 

• La disposició final es refereix a l'entrada en vigor que determina el règim general de 
20 dies. 

Si bé, tal com s'ha esmentat l'objecte principal de ·1a iniciativa es manté en els termes 
informats a la versió inicial, fruit de la tramitació, l'Avantprojecte de llei incorpora canvis, 
bàsicament encaminats a la regulació estricta de la composició d'aquest òrgan col·legiat 
consultiu. · 

Segons consta a la memòria de les observacions, de 16 de febrer de 2022, s'ha optat per 
determinar com es conformen cadascun dels diferents sectors i el nombre màxim de 
membres de cadascun a la Llei, en compliment del mandat de l'article 171.6 de la Llei 
d'educació. 

L'Avantprojecte de llei determina la composició mitjançant la definició dels sectors de ' 
representació i el nombre de membres, així com la proporcionalitat entre sectors i estableix 
que correspondrà al Govern, a proposta del Consell, formulada en·atenció a la seva· 
representativitat i a partir de criteris de proporcionalitat i pluralitat, acordar la representació 
dels organismes, entitats i institucions en cada sector'. 

Així mateix, de conformitat amb la nota tècnica de la Subdirecció General d'Organització de 
l'Administració i del Sector Públic, s'ha eliminat la regulació d'òrgans tècnics, com la 
secretaria del consell, que correspon determinar al Govern, d'acord amb la Llei 13/1989; de 
14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
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També s'eliminen referències al règim de funcionament intern del Consell, en tant que 
l'article 171.6 de la Llei d'educació concreta que ha de ser la composició allò que cal 
determinar per Llei, per tant, la versió definitiva del projecte dona compliment al mandat de 
la Llei 12/2009, del 1 O de juliol. 

3. Conclusions 

D'acord amb l'exposat en aquest informe, la Generalitat és competent en la matèria, la 
proposta s'adequa al marc normatiu i a les directrius de tècnica normativa, s'ha donat 
compliment a la Llei 13/2008, de 5 de novembre, i al règim en la matèria, s'han complert els 
tràmits de participació i s'han sol·licitat els informes preceptius, sens perjudici de completar 
l'expedient amb l'informe de la Subdirecció General d'Organització de l'Administració i del 
Sector Públic que consta sol·licitat. 

En conseqüència, s'informa l'Avantprojecte de Llei de composició del Consell d'Educació de 
Catalunya, per tal que es presenti al Consell Tècnic previ a l'aprovació del Govern per a la 
posterior tramesa al Parlament, per continuar la tramitació com a projecte de Llei. 

Tècnica superior Advocada en cap 

l 
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