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  x   MEMÒRIA PRELIMINAR (AVANTPROJECTES DE LLEI) 
       COMUNICACIÓ D’UNA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA  ( PROJECTES DE 
DECRET I PROJECTES DE DECRET LEGISLATIU) 

     

Punt   

Ordre del 
dia 

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya.  
 

 

Departament impulsor Altres departaments Organismes  participants 

Departament d'Educació   
 

Informació bàsica:  
 

Contingut  de la iniciativa i  aspectes principals  
 
La iniciativa té per objecte aprovar la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya. 
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, va derogar la Llei 25/1985, del 10 de desembre, 

dels consells escolars, però a la disposició transitòria primera determina que “La fórmula de 

composició del Consell Escolar de Catalunya es manté fins al finiment del termini de 

desplegament d’aquesta llei”. Per tant és necessari aprovar una nova composició per al 

Consell Escolar de Catalunya (CEC). 

 

Així mateix, l’article 171.6 de la Llei d’educació estableix que la composició del Consell s’ha 

d’establir per llei. 
 
 

Objectius de la iniciativa 
 
Donar compliment a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) que estableix que la 

composició del CEC ha de regular-se per llei i preveu un termini de 8 anys des de la seva 

publicació per fer-ho 

Adequar normativament la composició i la denominació del CEC a la realitat de la comunitat educativa 

del país, amb la incorporació d’entitats i institucions no representades en l’actual normativa reguladora 

Establir mecanismes per afavorir la flexibilització de la composició i adequar el funcionament del CEC a 

la realitat de la comunitat educativa catalana.. 
 
 
 

Referències, si escau, en el Pla normatiu o en el P la de Govern 

 Sessió (data) 
Govern  
Consell Tècnic 02.03.2021 
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No aplica 
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Informació necessària per publicar la consulta al P ortal Participa.gencat:  
 

 

Títol de la consulta   
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de composició del Consell 
d’Educació de Catalunya.  
 
 

Període de consulta  
30 dies  

 

Objectiu de la consulta  
 
L’objectiu de la consulta és rebre suggeriments i propostes per a la millor regulació de la 
composició i la denominació del Consell d'Educació de Catalunya en concordança amb els 
objectius de la iniciativa: 
 
L’adequació de la composició i la denominació del Consell a la realitat de la comunitat educativa del 

país, amb la incorporació d’entitats i institucions no representades en l’actual normativa reguladora. 

L’establiment de mecanismes per afavorir la flexibilització de la composició i adequar el 

funcionament del Consell a la realitat de la comunitat educativa catalana. 
 
 

Grups als quals s’adreça la consulta  
 
La consulta és oberta a tothom. 
 
Especialment es busca la participació de la comunitat educativa entesa en els termes de 
l’article 19 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, és a dir, integrada per totes les persones i 
institucions que intervenen en el procés educatiu.  
 

Mecanisme de participació: Debat obert  
 
Sens perjudici que els destinataris també puguin fer les aportacions que estimin oportunes en 
relació amb la composició i denominació del Consell d'Educació de Catalunya, es proposen 
les qüestions següents:  
 
1. Adequació de la denominació i de la representació de la comunitat educativa en l’actual composició 

del CEC. 
2. Sectors que han de formar part del CEC. 

3. Fórmules per millorar la representativitat del CEC: 

a. Durada dels nomenaments. 

b. Flexibilització i rotació. 

c. Pluralitat 

4. Altres fórmules de participació a banda de les comissions i subcomissions. 

5. Estratègies innovadores per a la dinamització dels debats. 

 

A més, es proposen preguntes al voltant del mateix procés de debat de caràcter genèric són: 

1. Considera que s’ha descrit adequadament el problema?  
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2. Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració 

de la Generalitat? 

3. Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin 

produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? 

4. S’haurien de preveure altres objectius diferents? 

5. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives 

esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants? 
 

Altres formes de participació: Qüestionaris  
No s’han previst. 
 

Documentació addicional  
 
Està previst publicar documentació addicional de suport a la consulta: informes, estudis i 

normativa relacionada. 
 

 


