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LWI Departament d'Economia i Hisenda Data Consell Tècnic 01/03/2022 

Direcció General de Pressupostos LA:....:Pc:..:ª=-rt=a"-t º-=-=-D---------~ 

INFORME SOBRE PROPOSTA DE DISPOSICIÓ 

Disposició: Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya 

Departament: Educació 

Impacte pressupostari: increment addicional capítol 2 de 12.000€. 

Antecedents 

El Departament d'Educació ha presentat la Proposta d'avantprojecte de llei de 
composició del Consell d'Educació de Catalunya, sobre la qual: 

1. S'informa la versió que consta en el SIGOV del dia 25 de febrer de 2022. 

2. S'ha revisat la documentació següent: 

- La memòria general de l'Avantprojecte de llei de data 21 de juny de 2021. 
- La memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades del secretari 

de Polítiques Educatives del Departament d'Educació, respecte a l'apartat de 
l'informe d'impacte pressupostari, de data 2 de març de 2022. 

- L'informe dè 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 General d'Administració i Funció Pública del Departament de 
la Presidència, de data 17 de febrer de 2022. 

Fets 

La Llei 25/1985, de 1 O de desembre, dels consells escolars va configurar els organismes 
de participació, consulta i assessorament en la programació general de l'ensenyament 
no universitari de Catalunya: el Consell Escolar de Catalunya, els consells escolars 
territorials i els consells escolars municipals. 

L'article 171.1 de la Llei 12/2009, de 1 O de juliol, d'Educació (LE) regula el Consell _ 
Escolar de Catalunya (CEC) com "l'organisme superior de consulta i de participació dels 
sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit 
de l'Administració de la Generalitat". Pel que fa a la composició del Consell, l'article 
171.6 de l'esmentada Llei d'Educació estableix que s'ha d'establir per llei. 

Així mateix, la Llei d'Educació, que va derogar la Llei 25/1985, del 1 O de desembre, dels 
consells escolars, conté una disposició transitòria primera on es determina el següent: 
"La fórmula de composició del Consell Escolar de Catalunya es manté fins al finiment 
del termini de desplegament d'aquesta llei". Aquest termini fixat per la llei, per a 
l'establiment per llei de la composició del Consell Escolar de Catalunya, s'ha esgotat. 

Ara doncs, es considera necessari modificar la composició del Consell Escolar de 
Catalunya per actualitzar-la i adequar-la al marc jurídic vigent. Per aquest motiu, es 
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proposa la tramitació de la llei per determinar la composició del Consell Escolar 
d'Educació. · 

Aquesta proposta ha estat informada favorablement per 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 General d'Admïnistració i Funció 
Pública del Departament de la Presidència. 

Anàlisi pressupostària 

1. L'article 4 del text del Projecte de llei estableix que el conseller o consellera 
competent en matèria d'educació, a qui correspon la presidència del Consell 
d'Educació de Catalunya, pot delegar la presidència en una persona de les que 
componen el Consell. Així mateix l'article 4.2 estableix que en el cas de 
delegació, el càrrec de la presidència del Consell pot ser retribuït. 

/ 

En aquest sentit, el Departament d'Educació fa constar en l'informe d'impacte 
pressupostari de la memòria d'avaluació d'impacte, que la presidència delegada 
s'hauria d'assimilar al càrrec de la presidència delegada del Consell Superior 
d'Avaluació del Sistema Educatiu pel que fa al ·tractament econòmic. Així, 
s'indica les possibles retribucions que tindria la presidència ·delégada, en funció 
de si la persona en qui és delega és funcionari de la Generalitat o sí és externa. 
En el cas d'una persona funcionari l'impacte es limita al possible increment per 
complements corresponents al nivell A-28, assimilable al càrrec de Subdirecció 
General amb una retribució de 73.187,56€ (imports 2021 ). En el cas de delegació 
en una persona externa, caldria atorgar-li la retribució corresponent al personal 
eventual. S'indica que les despeses estarien sempre supeditades a disponibilitat 
pressupostària en allò referent al capítol 1 de despeses de·personal. 

Considerem que no s'hauria de fixar en aquesta llei que en cas de delegació el 
càrrec de la presidència pot ser retribuït. Així mateix, l'explicació anterior que 
conté la memòria està pressuposant unes determinades retribucions que en el 
text del Projecte de llei no estan fixades, i en tot cas, s'haurà de concretar en una 
altra norma de rang inferior a aquesta llei. l si d'això es derivés la creació d'un 
lloc de treball per poder fer la delegació (amb unes determinades retribucions), 
haurà de ser informat en tot cas en el seu moment per la Direcció General de la 
Funció Pública, atès que en l'informe de la Subdirecció General d'Organització 
de l'Administració i del Sector Públic, en el seu informe del 17.02.2022, no fa cap 
referència a aquesta possibilitat. · 

2. En l'informe d'impacte pressupostari també es preveu que es produeixi un 
increment a mig termini de les col·laboracions externes, que s'avalua en 12.000€ 
anuals per sobre del pressupost anual actual de 50.000€, derivat de l'aplicació 
de l'article 8.2 del Projecte de llei pel qual el Consell. d'Educació de Catalunya 
pot sol·licitar la col·laboració d'experts en els temes d'estudi i debat i en els 
processos de participació. Aquest impacte pressupostari suposa un increment 
de les despeses de capítol 2 respecte del pressupost vigent actual. 

3. Pel que fa a la definició de la composició del Consell d'Educació de èatalunya, 
el Departament d'Educació fa constar que aquesta no implica cap increment de 
despesa ja que en allò referent a possibles despeses derivades de les reunions 
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inherents a l'organització i funcionament del consell, són d'aplicació l'apartat 2.6 
de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (modificada per 
l'article 63 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives), i la Instrucció 2/2015 per a la tramitació de col·laboracions en 
l'àmbit del Departament d'Ensenyament, en virtut dels quals no es podrà 
percebre cap tipus de dret d'assistència. 

Conclusions 

D'acord amb l'exposat, aquest centre directiu, des de la vessant estrictament 
pressupostària, informa favorablement la Proposta d'avantprojecte de llei de 
composició del Consell d'Educació de Catalunya, si bé no pot suposar un increment de 
places pressupostades, ni del crèdits del pressupost de despeses de capítol 1, i 
l'increment que es pugui derivar del capítol 2 s'haurà de finançar amb la resta de partides 
del pressupost 'de despeses de l'esmentat capítol 2 del pressupost del Departament 
d'Educació, sense que pugui suposar un increment del pressupost. 

La directora general de Pressupostos 
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