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VALORACIÓ DE LES PROPOSTES REBUDES EN RELACIÓ A LA  CONSULTA 

SEGONA EN PROJECTE NORMATIU INICIAL DE LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ 

 

En aquesta segona consulta s’ha rebut l’aportació del senyor Jesús Marrodan i Gironés 

en nom d’USIE (Unió Sindical d’Inspectors d’Educació). 

En la seva aportació, el senyor Marrodan, indica la necessitat de replantejar diversos 

aspectes del Decret i d’incorporar-ne d’altres i manifesta els seu desacord de conjunt  

amb el contingut del  projecte ,tot i valorar positivament la iniciativa per millorar el 

funcionament de la Inspecció d’Educació i tenir un nou marc normatiu. 

Aspectes generals que creu que s’haurien de millorar: 

 La manca de referències en el decret a les condicions laboral dels inspectors i 

inspectores 

 El desacord amb la possibilitat establerta al decret que excepcionalment es 

puguin nomenar funcionaris en comissió de serveis per assumir càrrecs de 

comandament i coordinació. 

 El desacord amb el procés de selecció dels inspectors en cap que consideren 

un retrocés en relació als actuals concursos de mèrits. 

 La necessitat que el text deixi més clar el paper de la Inspecció d’Educació com 

agent avaluador extern dels centres i serveis educatius 

 La proposta de millorar la participació dels inspectors i inspectores a través de 

la creació a cada inspecció territorial d’un Consell Territorial d’Inspecció, com 

òrgan de participació i consulta. 

 Es proposa la  creació de la “Taula d’Inspecció”, amb representació de les 

entitats professionals d’Inspecció, com òrgan consultiu i de caràcter participatiu 

per recollir  les inquietuds i propostes de millora. 

 Es considera que la proposta fomenta la precarització del treball degut a la 

inestabilitat de les plantilles per la falta de convocatòria de oposicions i l’abús 

de convocatòries de concursos de mèrits. 

 

Valoració de les propostes generals: 

S’agraeix l’esforç realitzat per fer aportacions que millorin el projecte de decret.  

No es creu però, que el decret sigui el text on s’hagi d’aprofundir en les condicions 

laborals dels inspectors i inspectores.  

Pel que fa al procediment establert per el nomenament de llocs de comandament i 

coordinació (la lliure designació) no és diferent de l’actual concurs de mèrits amb lliure 

designació. El decret preveu que normalment siguin els funcionaris del cos d’inspectors 

qui accedeixin als càrrecs presentant-se a les convocatòries públiques pertinents. Com  

s’indica, només en casos excepcionals es preveu que això no sigui així. 
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 Pel que fa a la importància de l’avaluació externa entre les funcions de la Inspecció 

d’Educació, creiem efectivament que és un element clau de la funció inspectora i 

creiem que el text actual ho recull suficientment. 

En relació amb les propostes fetes per millorar la participació dels inspectors i 

inspectores, hem de dir que la considerem fonamental i que el decret aposta per 

potenciar-la en les reunions territorials i en la millora de la gestió del processos que es 

vol introduir. La proposta per una participació més institucionalitzada a través d’òrgans 

com els proposats no estan en la línia del tipus d’organització de la Inspecció 

d’Educació  que apunta el decret. 

Finalment, creiem que la voluntat que anima el desenvolupament del projecte de 

decret, en paral·lel a la segona convocatòria d’oposicions en tres anys, és la de 

consolidar organitzativament la Inspecció d’Educació de Catalunya. 

 

Valoració de les propostes de modificació de l’articulat: 

Es valoraran les propostes de modificació plantejades  tenint en compte, però, les 
observacions realitzades a l’apartat anterior en relació a les aportacions relacionades 
amb les condiciona laborals, sistema d’accés, sistema de nomenaments, participació, 
etc. i també el fet que la concreció de molts aspectes haurà d’esperar a l’elaboració de 
l’ordre que haurà de desenvolupar el decret. 

Alguns aspectes concrets que d’entrada no s’incorporaran, són els següents: 

 

 Incorporar a les competències professionals recollides a l’article 7 “b) 
Coneixement de la legislació, dels procediments administratius i de 
l’administració” 
Creiem que el redactat actual ja deixa clar que cal aquest coneixement per 
poder diu que l’inspector/a ha de poder fer una aplicació eficaç de la 
normativa. 

 Modificar la durada dels nomenaments de cinc a quatre anys per evitar la 
coincidència amb els mandats polítics. 
S’ha reduït la durada dels nomenaments per fer-la coincidir amb la durada 
dels plans directors que també han passat de 5 a 4 anys per ajustar-los 
millor al context actual. La coincidència o no amb períodes de nomenaments 
polítics, atesa la seva inestabilitat, la veiem poc rellevant. 

 
 
 
Agraïm l’esforç realitzat i la qualitat de les aportacions. 
 
Barcelona 14.07.2020 

 


