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Sra.   M. Dolors Rius Benito 
Secretària General del Departament d’Educació 
Via Augusta, 202-226  
08021 Barcelona 
 

 
 
 

Sra. Secretària General, 
 
El present escrit s’emmarca en la fase d’informació pública del Projecte de 
decret d’autonomia dels centres educatius (instrumentada mitjançant edicte 
del Departament d’Educació de data 19.1.2010 publicat al DOGC núm. 5553 
de 26.1.2010), i les al�legacions que s’hi contenen tenen per objecte el text 
disponible a la seu electrònica en el moment de la publicació de l’esmentat 
anunci. 
 
Les al�legacions que tot seguit passen a formular-se pretenen incidir 
particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o 
indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les funcions 
generals que la Llei 14/2008, del 4 de novembre atribueix a l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, sens perjudici d’aquelles altres observacions de 
caràcter tècnic que, tangencialment, s’estimi oportú també efectuar. 
 
Des de l’Oficina Antifrau de Catalunya us demanem, a l’efecte de poder 
efectuar el corresponent seguiment, que tan bon punt us sigui possible ens 
feu partíceps del contingut del document incorporat a l’expedient que 
contingui l’informe i la valoració que les presents al�legacions hagin 
merescut, així com de l’informe dels serveis jurídics a què fa referència 
l’article 65.1 de la Llei 13/1989, en particular pel que fa al seu 
pronunciament sobre si s’ha donat resposta adequada a les al�legacions que 
s’hagin presentat i si consta a l’expedient la justificació de l’acceptació o 
rebuig de les diferents propostes que s’hagin rebut en fase de consultes. 
 

 
 

AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL PROJECTE DE 
DECRET D’AUTONOMIA DELS CENTRES EDUCATIUS 

 
 
 
Títol 1. Exercici de l’autonomia dels centres que conformen el Servei 
d’Educació de Catalunya 
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Article 19 Aquest precepte s’emmarca en el capítol 3, dedicat a l’autonomia 
organitzativa. Consta de dos apartats, el primer dels cuals determina el 
contingut necessari o mínim de les normes d’organització i funcionament de 
què s’han de dotar els centres educatius, fent referència l’apartat segon al 
contingut voluntari o potestatiu. 
 
Des de l’Oficina Antifrau de Catalunya, quan de normativitzar estructures 
organitzatives es tracta, entenem que un dels aspectes rellevants ha de ser 
el de què el disseny que es faci garanteixi suficientment aspectes com la 
transparència i el control. 
Això resulta vàlid tant per a les estructures públiques com per les privades. 
 
Així, prenen especial relevància matèries com el conflicte d’interessos, la 
transparència financera, el règim patrimonial i comptable, la publicitat 
registral, el dret d’informació, la previsió de codis ètics, etc. 
 
El text projectat hauria d’incidir sobre alguns d’aquests aspectes. 
 
L’article 92 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, imposa als 
centres educatius la rendició de comptes en relació a com apliquen el 
projecte educatiu. Si el projecte educatiu és la màxima expressió de 
l’autonomia dels centres (article 91.1 Llei) i dita autonomia s’estén als 
àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials 
(article 90.1 Llei), en bona lògica es pot concloure que l’autonomia ha de 
tenir com a contrapès el control, tant de la pròpia comunitat escolar, com 
de l’Administració. 
 
El rendiment de comptes a què es fa referència en la lletra a) del núm. 1 
mereixeria, segons el nostre parer, un tractament diferenciat. Suggerim que 
es faci en una lletra a bis). 
 
També considerem que entre el contingut mínim de les normes 
d’organització i funcionament s’hi hauria d’incloure un nou apartat referent 
a la previsió de la detecció (identificació) i tractament de situacions de 
conflicte d’interessos en què es puguin trobar els titulars dels òrgans de 
govern o la resta de membres de la comunitat educativa. 
 
En la mateixa línia, suggerim la inclusió entre el contingut potestatiu de les 
normes d’organització i funcionament d’un codi ètic de conducta.  
 
 
 
Títol 2. Direcció i autonomia organitzativa dels centres públics 
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Article 30.2  El precepte, referint-se als òrgans unipersonals de direcció 
que, com a mínim, ha de disposar tot centre educatiu públic, afirma que 
correspon al Departament d’Educació “establir les condicions excepcionals 
que han de permetre l’exercici de dos d’aquests òrgans unipersonals per 
part d’un mateix docent”. 
 
La redacció proposada ens planteja dues consideracions; una de caràcter 
adjectiu, i l’altra sustantiva. 
Des del punt de vista formal, i atesa l’excepcionalitat a què s’aludeix, 
entenem que la pròpia norma ja hauria de determinar mitjançant quin 
instrument normatiu el Departament competent en la matèria 
d’ensenyament establirà dites condicions: ordre, instrucció... 
 
Des de la perpectiva de fons, la norma projectada preveu la possibilitat de 
l’acumulació de càrrecs de l’equip directiu.  
Situacions de concentració com la descrita poden representar un risc per a 
l’organització en la mesura que multipliquen les oportunitats de conflicte 
d’interessos, a més de constituïr un element de distorsió de la 
responsabilitat que la llei atribueix als membres de l’equip directiu (article 
147.3). 
 
El precepte sembla contemplar situacions potencialment reproduïbles en 
més d’un centre educatiu. Tampoc res no es diu de què hagin de ser 
autoritzades per l’Administració cas per cas. Tanmateix, la pròpia redacció 
parteix de l’excepcionalitat de la situació.  
És per això que des de l’Oficina Antifrau de Catalunya no s’encerta a veure 
perquè ja en el propi reglament projectat no es defineix, si més no en els 
seus trets generals, sota quines condicions objectives i temporals, 
prèviament conegudes i, per tant, previsibles, pot ser possible l’acumulació 
de càrrecs. 
En qualsevol cas, suggerim que en cap cas no puguin acumular-se els 
càrrecs de direcció i de secretaria. 
 
 
Article 33.2  En aquest apartat de l’article dedicat a la secretaria dels 
centres públics, es contempla l’exercici de funcions delegades per la 
direcció. 
La Llei 12/2009, en el seu article 147, titulat “equip directiu”, estableix en el 
núm. 4 que “El director o directora pot delegar en els membres de l’equip 
directiu les funcions establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 
142”.  
En canvi, el present projecte de reglament, dictat en desplegament de 
l’esmentada llei, amplia l’àmbit de delegació a “totes les altres (funcions) 
que li encarregui la direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió 
econòmica, documental i dels recursos materials, d’acord amb el que 
prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’actuació i 
funcionament del centre”. 
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Resulta obvi que el reglament va més enllà de la previsió legal doncs 
l’article 147.4 no apareix formulat en termes oberts sinó que acota la 
possibilitat de delegació –pel que fa a l’àmbit organitzatiu i de gestió que 
ara ens ocupa- a l’assegurament de la custòdia de la documentació 
acadèmica i administrativa. 
L’extensió a què apunta el projecte ens genera dubtes i podria abonar els 
riscs a què ens referíem en el comentari a l’article 30. Semblaria que el text 
està pensant en en actes de mera execució material i no pas pròpiament en 
una delegació, que suposa traslladar l’exercici de la competència mantenint-
ne la titularitat.  
Reforçaria l’expressat el fet que correspon al director, en definitiva, retre 
comptes, ex article 147.7 de la Llei d’educació. 
 
 
Article 47.3  Segons l’article 148.3 f) de la Llei d’Educació, correspon al 
consell escolar “aprovar el pressupost del centre i el rendiment de 
comptes”. Al seu torn, l’apartat 5 del mateix precepte imposa l’existència en 
el si del consell escolar dels centres educatius de titularitat pública d’una 
comissió econòmica. 
A dita comissió es fa referència en l’article 47.3 del projecte de decret. El 
projecte reglamentari en determina la composició mínima i la seva missió: 
“supervisa la gestió econòmica del centre i formula, d’ofici o a requeriment 
del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria”. 
 
Des de l’Oficina Antifrau de Catalunya es valora positivament la concreció 
que de la composició de dita comissió es fa reglamentàriament. Suggerim 
que la redacció del precepte introdueixi el caràcter permanent de la 
comissió econòmica així com que quedi expressament garantit l’accés en tot 
moment i de tots els membres que la composen a la informació comptable i 
a la documentació que en serveix de base. 
Entenem que aquesta formulació dotaria a la comissió del marge de 
maniobra necessari per tal que, entre reunió i reunió del consell escolar 
(com a mínim trimestral), pugui fer efectiva un veritable control permanent 
de la gestió econòmica i formular, si escau, les propostes que consideri 
oportunes per millorar-la. 
Apuntem igualment la possibilitat de preveure, com a mecanisme que 
reforçaria el paper de la comissió, que aquesta pogués, en cas de dubte, 
adreçar consulta a la Intervenció del departament. 
 
 
 
Títol 3 Direcció i autonomia de gestió dels centres públics 
 
 
Article 51.2 La redacció proposada pel projecte, referint-se al director del 
centre com a gestor, recull les funcions ja previstes a l’article 142.7 de la 
Llei d’Educació. Ara bé, ens crida poderosament l’atenció la redacció del 
segon incís del precepte: “si escau, pot contractar també operacions de 
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tresoreria per finançar el dèficit temporal transitori de recursos financers 
per un import que no superi els ingressos meritats i pendents de 
cobrament”. 
Possiblement aquesta previsió pugui trobar empara en la clàusula residual 
continguda a l’article 142.8 de la Llei 12/2009. Ara bé, tot i que la redacció 
introdueix elements limitatius a dita possibilitat, resulta, al nostre entendre, 
encara insuficient per evitar els riscs associats a aquesta mena 
d’actuacions. 
No es defineix amb qui poden contractar-se aquestes operacions de 
tresoreria, en quines condicions, ni tampoc com s’acredita l’import límit de 
referència. 
 
Suggerim, en conseqüència, la reconsideració de l’oportunitat d’incloure 
aquesta facultat addicional del director o, si més no, una nova redacció que 
especifiqui els extrems a què hem fet referència i també introdueixi 
l’obligació del director de comunicar immediatament a la comissió 
econòmica aquelles operacions de finançament que hagi dut a terme. 
 
 
Article 54 El precepte tracta de l’ús social (no lucratiu) dels centres públics 
dels quals és titular la Generalitat de Catalunya. 
Especial atenció mereix la fixació de la compensació econòmica per les 
despeses ocasionades per aquests usos. En concret, l’apartat 4 de l’article 
estableix que “quan s’escaigui, la direcció del centre fixa l’import de la 
compensació econòmica derivada de l’activitat a desenvolupar, la qual ha de 
ser suficient per donar cobertura a tota la despesa generada, tant corrent 
com de reposició de material i de reparació d’instal�lacions i equipaments 
eventualment malmesos”. 
La redacció proposada deixa clar quin és el mínim de la compensació però 
no explicita allò que sembla inherent a la pròpia idea de la “compensació” i 
és que dita quantitat també ha de representar, alhora, el màxim a percebre 
per aquest concepte.  
En tot cas, suggerim que la redacció contempli l’obligació del director de 
donar difusió al web i al taulell d’anuncis de les quantitats fixades en 
concepte de compensació. 
 
 
 
Títol 4 Avaluació en els centres que conformen el Servei d’Educació 
de Catalunya 
 
 
Article 58.2  Afirma l’exposició de motius del text projectat que “exercir 
l’autonomia va indissolublement lligat a l’avaluació de resultats i processos”. 
 
L’activitat avaluadora comprèn els àmbits pedagògic, de gestió i 
d’organització. 
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El precepte ara considerat tracta, en el seu apartat primer, de 
l’autoavaluació o avaluació interna, i en el seu segon apartat, de l’avaluació 
externa, amb referència a l’informe final que ha d’emetre l’Agència 
d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació. 
Doncs bé, des de l’Oficina Antifrau de Catalunya considerem que és una 
exigència ineludible del principi de transparència que el contingut íntegre 
d’aquest informe, si més no pel que fa als seus vessants de gestió i 
organitzatius, tingui garantida la seva difusió entre la comunitat educativa. 
A tal efecte, suggerim que la norma imposi el deure de publicar l’informe al 
web i al taulell d’anuncis del centre tan bon punt hagi estat tramès per 
l’Agència. 
 
 
 
Barcelona, 18.2.2010 
 

 
David Martínez Madero 
Director 
 


