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Mm Generalitat de Catalunya 
W Departament de la Presidència 

Direcció General d'Administració Digital 
i d'Organització · 

Informe sobre l'Avantprojecte de llel de composició del Consell 
d'Educació de Catalunya 

La Subdirecció General d'Organització de l'Administració-i del Sector Públic de la Direcció 
General d'Administració Digital i d'Organització, de la Secretaria d'Administració i Funció 
Pública, de conformitat amb el que preveu l'article 71.b) del Decret 19/2022, de 8 de febrer, 
de reestructuració del Departament de la Presidència, emet l'informe següent: 

Antecedents 

Amb data 4 de febrer de 2022 es rep 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. Amb data 17 de febrer l'Assessoria Jurídica del Departament esmentat 
envia una nova versió de l'Avantprojecte de llei. 

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 l'article 171 
de la Llei 12/2009, del 1 O de juliol, d'educació, com a Consell Escolar de Catalunya. 

Consideracions 

1. Consideracions generals sobre la creació d'.òrgans col·legiats 

Com a criteris generals· que cal tenir en compte a l'hora de valorar la creació d'un òrgan 
col·legiat i a més de les previsions contingudes a la normativa vigent (Llei 26/201 O, del 3 
d'agost i Llei 40/2015, d'1 d'octubre), la Subdirecció General d'Organització de 
l'Administració i del Sector Públic té en compte els següents: 

• . Sense perjudici del que preveuen les Lleis esmentades, com també la Llei 13/1989, 
de 14 de desembre, sobre la creació d'aquests òrgans, el Govern ha de crear els 
òrgans col·legiats de caràcter interdepartamental i la persona titular del departament 
els de caràcter departamental. 

• Únicament s'haurien de regular per llei aquells òrgans col·legiats que necessàriament 
ho han de ser per una norma d'aquest rang (per exemple, quan es tracta de modificar 
una llei que crea o regula un òrgan col·legiat). De manera excepcional, es crearan 
per llei si són de gran importància pel seu caràcter institucional o per la repercussió o 
l'impacte de les seves activitats i tinguin vocació de permanència. La regulació per 
llei dificulta modificacions o supressions posteriors, condiciona innecessàriament 
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l'executiu en l'exercici de les seves atribucions i, normalment, no implica cap 
avantatge sobre la regulació per reglament. 

• La disposició de creació d'un òrgan col·legiat ha d'especificar l'òrgan en el qual 
s'integra, la seva composició, la presidència, la se.cretaria, les funcions, la durada i 
les normes de funcionament. En el cas d'òrgans col·legiats creats per llei, convindria, 
en tot cas, que constés a la llei la integració, l'objecte o la missió i les funcions més 
importants i remetre a decret pel que fa al seu desplegament o concreció. 

• No es poden crear òrgans col·legiats que impliquin una duplicitat de funcions amb 
altres òrgans col·legiats, òrgans actius, àrees funcionals, 'unitats laborals o unitats 
directives. 

• S'ha d'evitar la creació d'òrgans col·legiats amb la mateixa composició que la d'altres 
òrgans col·legiats existents. En aquest cas és millor atribuir als òrgans ja existents 
les fundons que es volen atribuir al nou òrgan col·legiat. Si un òrgan col·legiat té 
funcions i composició properes a l'òrgan que es vol crear, és millor atribuir-li les 
noves funcions i modificar-ne, si escau, la composició que crear el nou òrgan 
col·legiat. 

• Excepte que estigui justificat, la creació d'un òrgan col·legiat no pot implicar la 
creació de cap òrgan actiu o lloc de treball. 

• Pel que fa al funcionament, s'aplicarà la normativa aplicable als òrgans col·legiats de 
l'Administració de la Generalitat en allò que no estigui previst per la norma de 
creació. 

• La secretaria de l'òrgan col·legiat hauria de recaure en una vocalia o en personal 
adscrit a la unitat en la qual s'integri l'òrgan sense tenir vot encara que tingui veu, en 
la línia indicada per la normativa vigent. 

• Són denominacions pròpies d'òrgans col·legiats: consell, comitè, comissió, 
observatori, etc. 

Consideracions específiques 

L'Avantprojecte de llei es justifica en què "amb motiu de complir-se més de trenta-cinc anys 
de la creació del Consell Escolar de Catalunya al 1985, i havent esgotat el termini fixat per la 
Llei d'educació per a l'establiment per llei de la composició del Consell Escolar de Catalunya, 
és necessari determinar la composició del Consell Escolar de Catalunya per actualitzar-la i 
adequar-la al marc jurídic vigent, tenint en compte l'experiència de tots aquests anys i els 
canvis que s'han produït en el món educatiu. Igualment, es considera que la composició del 
'Consell Escolar de Catalunya ha d'incorporar els canvis profunds que han transformat el paper 
i la percepció socials de l'educació, la naturalesa dels quals s'ha de reflectir en aquesta 
composició, ja que, en constatar la necessitat de modernització i innovació del funcionament 
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del Consell, resulta peremptòria l'obertura a nous sectors relacionats amb l'àmbit educatiu. 
D'aquesta manera es dona resposta a les peticions d'organitzacions per formar-ne part, 
s'endega adequadament la participació dels col·lectius actuals de Ja comunitat educativa 
perquè s'enriqueixin els· debats i estudis, i es facilita la flexibilització de Ja composició del 
Consell perquè, en el futur, pugui anar adaptant-se a Ja realitat de l'educació." 

El fet que el Consell estigui regulat per llei (article 171 de la Llei 1212009, del 10 de juliol, 
. l 

d'educació) obliga a què sigui una llei la que modifiqui la regulació actual. 

Amb data 15 de febrer de 2022 s'envia al Departament d'Educació una Nota sobre una versió 
anterior de l'Avantprojecte de llei en què bàsicament s'indica que: 

Aquest Avantprojecte dellei 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 mèxim 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 membrés 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 Ja 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 mitjens personals i materials suficients per complir 
adequadament les seves funcions. El personal de Ja 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 suprimir-lo en el futur), els quals 
s'haurien de crear pel Govern en els termes que preveu la Llei 1311989, de 14 de 
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desembre. Si la Llei ha de fer referència al suport tècnic i/o administratiu es podria limitar 
a preveure que el Departamentcompetent en matèria d'educació donarà suport tècnic i 
administratiu a la Secrètaria de la Consell (o al Consell) (com també l'ha de dotar dels 
mitjans personals i materials suficients 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 cérrec". 

• . 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". 

La nova versió de l'Avantprojecte de llei incorpora el contingut necessari per regular un òrgan 
col·legiat (composició, presidència, secretaria, etc.) i incorpora també els canvis més 
importants proposats en la Nota enviada: 

• Modifica les funcions de la presidència. 
• Modifica la referència a "sitres comissions" de l'anterior article 4.2.i). 
• El nou article 7.3 queda redactat de la manera següent: 
• "El departament competent en matèria d'educació ha de donar suport tècnic i 

administratiu al Consell d'Educació de Catalunya dotant-lo dels mitjans personals i 
materials suficients per complir adequadament les seves funcions, sota la direcció i la 
supervisió del secretari o secretària del Consell'. Amb aquest redactat s'accepta la 
proposta de canvi formulada a la Nota enviada i específicament no es crea cap òrgan 
tècnic i/o administratiu. 

Per tant, es valora molt favorablement els canvis introduïts i es reitera el contingut_ de la Nota 
enviada en tot allò que mantingui la seva vigència i simplement com a recomanacions al 
Departament. · 
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Sense perjudici del que s'ha indicat anteriorment, a l'article 7.2 es fa referència a la Comissió 
Permanent quan l'apartat 6 de l'article 171 de la Llei 12/2009, del 1 O de juliol, d'educació, 
especifica que: "El Consell Escolar de Catalunya funciona en ple i en comissions ... " sense fer 
cap referència expressa a la Comissió Permanent. 

Conclusions 

La Subdirecció General d'Organització de l'Administració i del Sector Públic de la Direcció 
General d'Administració Digital i d'Organització, informa favorablement sobre l'Avantprojecte 
de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya, sense perjudici de les anteriors 
consideracions, que s'han d'entendre com a recomanacions a valorar pel Departament 
proposant, i sempre que es disposi de dotació pressupostària per atendre la seva aplicació, 
o bé es compti amb l'autorització de l'òrgan competent. 

El subdirector general d'Organització de 
l'Administració i del Sector Públic 

5/5 

324 




