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RETORN A LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ I REDACCIÓ 
DEL PROJECTE DE DECRET DE REGULACIÓ DE LA INTEGRACIÓ AL COS 
D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DELS 
FUNCIONARIS DOCENTS DEL COS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ 
 
 

Informació quantitativa sobre la participació 
 
 
A efectes de participació ciutadana i consulta prèvia a l’elaboració de normes, la Secretaria de 
Polítiques Educatives ha fet difusió, mitjançant el portal “Participa.gencat.cat” i la pròpia pàgina 
web del Departament d’Ensenyament, d’aquesta iniciativa des del dia 25 de gener i fins el 28 
de febrer de 2017. 
 
Durant aquest període de consulta pública prèvia a la tramitació del projecte de decret, s’han 
rebut les següents aportacions a través de la bústia de correu electrònic que s’explicitava en el 
document fet públic: 
 

- Aportacions d’entitats: 
o Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya (AIEC) 
o Associació d’inspectors i d’inspectores d’Educació. Projecte Inspectio 
o Unió Sindical Inspectors d’Educació (USIE) 

 
- Aportacions de caràcter individual: 

o S’han rebut un total de 7 aportacions individuals 
 
Així mateix, en la pròpia pàgina web del portal “Participa.gencat.cat” s’han introduït directament 
2 comentaris, un amb data 3 de febrer i un altre amb data 9 de febrer de 2017. 
 
Quantitativament la participació pot considerar-se adequada, atès que es tracta d’una iniciativa 
normativa que afecta exclusivament el col·lectiu de funcionaris que pertanyen al cos estatal 
d’inspectors d’educació i que actualment formen part de la funció pública docent de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
A més, cal remarcar que una de les associacions d’inspectors participants (AIEC) integra la 
majoria del col·lectiu d’inspectors d’educació que exerceixen aquesta funció a Catalunya. 
 
També s’ha de destacar que, a més de donar publicitat a la iniciativa a través del portal 
“Participa.gencat.cat” i la pàgina web del Departament d’Ensenyament, es va facilitar 
informació al conjunt d’inspectors d’educació de la intenció d’elaborar aquesta norma i del 
contingut de la consulta pública prèvia, a través dels inspectors en cap de les diferents 
Inspeccions territorials en què s’estructura la Inspecció d’Educació a Catalunya, primer en una 
reunió de la Comissió Assessora de la Inspecció amb data 16 de desembre de 2016 i 
posteriorment mitjançant correu electrònic adreçat als inspectors en cap per al seu 
coneixement i dels inspectors d’educació del seu àmbit territorial.  
 
 

Informació qualitativa sobre la participació 
 
a) Per part de les entitats participants s’han formulat diverses propostes que seguidament es 

resumeixen: 
 
 Des de l’associació AIEC es fan dues aportacions: una del col·lectiu d’inspectors que 

pertanyen al cos d’inspectors d’educació (CIE) i una segona des del col·lectiu d’altres 
cossos docents actualment exercint la funció inspectora en comissió de serveis. 
 
En relació amb la primera (col·lectiu d’inspectors del CIE), a partir d’algunes consideracions 
inicials, es formulen una sèrie d’al·legacions que es poden resumir en els termes següents: 



 

15/03/2017 2 

- Prèviament a la publicació del Decret, caldrà realitzar les gestions oportunes que 
garanteixin el manteniment dels règims de jubilació actuals dels funcionaris del cos 
d’inspectors, d’acord amb la disposició addicional segona de la LEC. 

- Prèviament a la publicació del Decret, també caldrà garantir el règim de seguretat 
social i de MUFACE dels funcionaris del cos d’inspectors. 

- El Decret haurà de garantir el respecte als drets laborals de què gaudeixen els 
funcionaris en el moment de la seva integració i la possibilitat d’adquisició dels graus 
docents i corresponents complements retributius establerts a l’article 131 de la LEC. 

- Caldrà que la integració sigui optativa per als funcionaris pertanyents al cos 
d’inspectors. 

- Tenir en compte altres antecedents, com ara el del País Basc, com a model d’integració 
al nou cos. 

- Caldrà garantir el dret a participar en concursos de trasllats que convoquin altres 
Administracions educatives, d’acord amb l’establert a la disposició addicional dotzena 
de la LEC. 

 
En relació amb la segona aportació de l’AIEC (col·lectiu d’altres cossos docents que 
exerceixen la funció inspectora), també a partir d’algunes consideracions prèvies, es 
formulen una sèrie d’al·legacions que es resumeixen de la manera següent: 
- El Decret hauria de regular la integració en el nou Cos d’Inspectors d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya dels inspectors que exerceixen actualment la funció 
inspectora en comissió de serveis. 

- En qualsevol cas, el procés d’integració hauria de concretar el significat del torn 
especial contemplat a la disposició transitòria desena de la LEC, conforme aquest torn 
especial s’hauria d’entendre com a un torn restringit que ha de permetre l’accés als 
inspectors en comissió de serveis a la seva plaça a través d’un concurs de mèrits. 

- Caldrà garantir la continuïtat laboral dels inspectors que exerceixen la funció inspectora 
en comissió de serveis, de forma anàloga al que va disposar en el seu moment la Llei 
orgànica 9/1995, de 20 de novembre (LOPAGCD). 

 
 
 Per la seva banda, des de l’associació Projecte Inspectio, les al·legacions presentades es 

resumeixen en els termes següents: 
- Els articles de la LEC que es pretenen desplegar amb aquesta iniciativa es troben en 

aquest moment pendents d’un recurs d’inconstitucionalitat i, per tant, caldria que 
s’aclarís primer la seva legalitat abans d’avançar en normativa. 

- El problema greu que existeix en aquest moment a la Inspecció és que no s’ha 
convocat concurs oposició des del 2003 i existeix una plantilla envellida de les 
persones del cos d’inspectors i un elevat nombre d’inspectors que estan en comissió de 
serveis, sense haver superat un concurs oposició. A més hi ha hagut una sentència 
sobre el darrer concurs de mèrits on s’ha explicitat que el procediment usat durant 
aquests anys ha substituït el procediment ordinari del concurs oposició per proveir llocs 
a la Inspecció. 

- Entenen que les funcions de la Inspecció d’Educació no haurien de ser ni 
externalitzades ni privatitzades. 

 
 Des de l’entitat USIE, les al·legacions presentades es resumeixen en: 

- Respecte de la necessitat i oportunitat d’aquesta normativa, entenen que urgeix la 
convocatòria de concurs oposició per tal de resoldre la situació actual que impedeix 
l’estabilitat de la plantilla. 

- En el cas d’una nova norma, cal garantir els règims de seguretat social i de MUFACE, 
els règims de jubilació dels actuals funcionaris del cos d’inspectors i el dret a participar, 
en condicions d’igualtat, en concursos de trasllats que es convoquin per part de les 
Administracions educatives. 

- Atès que hi ha articles de la LEC pendents de recurs d’inconstitucionalitat, i tot i que 
aquest encara no ha estat resolt, la creació d’un cos propi podria resultar clarament 
contrari a norma. 
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- Es conclou que la nova norma anunciada no és oportuna ni necessària i, en canvi, 
caldria procedir a la convocatòria d’oposicions i també millorar els recursos humans i 
material de la Inspecció d’Educació de Catalunya. 

 
b) En relació amb les aportacions de caràcter individual presentades per un total de 7 

funcionaris del cos d’inspectors d’educació, s’ha de fer esment que 6 d’elles són 
coincidents exactament en contingut amb les aportacions també rebudes des de 
l’associació d’inspectors AIEC i que s’han resumit en l’apartat anterior dins les aportacions 
realitzades des del col·lectiu d’inspectors del CIE. 
 
Una de les aportacions individuals té un contingut diferent a les anteriors i en ella es fa 
esment, bàsicament, que els articles de la LEC que es pretenen desplegar amb aquesta 
iniciativa normativa estan impugnats davant del Tribunal Constitucional i que davant la 
possibilitat que aquests fossin anul·lats, caldria esperar el pronunciament del TC abans de 
desenvolupar normativament uns articles que estan impugnats. 
 

 
c) Respecte dels 2 comentaris inserits directament al portal “Participa.gencat.cat”: 

- Comentari amb data 3 de febrer: 
Es demana una oferta formativa pública respecte de les funcions que corresponen a la 
Inspecció, per garantir que tota persona interessada pugui participar del procés 
d’integració i nou accés. 
En aquest sentit, convé aclarir que la norma anunciada pretén regular la integració al 
nou cos dels funcionaris que ja pertanyen actualment al cos d’inspectors d’educació i 
que no és objecte d’aquesta norma regular un procediment d’accés en aquest nou cos. 
 

- Comentari de data 9 de febrer de 2017: 
El seu contingut fa referència a una aportació al debat “Ara és demà” promogut pel 
Consell Escolar de Catalunya, per la qual cosa no té cap relació amb la informació 
publicada en la consulta sobre la norma de referència.  

 
 
 
 
Secretari de Polítiques Educatives 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Llobet  Mercadé 
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