
ANUNCIS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1705/2022, d’1 de juny, per la qual s'acorda ajornar les eleccions per a la renovació dels
membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i es prorroga el
mandat dels membres objecte de renovació.

L'article 28 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, estableix que els consells
escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, en el
primer trimestre del curs escolar, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el
Departament d'Educació.

Les darreres eleccions per a la renovació dels membres dels consells escolars van tenir lloc el primer trimestre
del curs 2021-2022, d'acord amb el calendari establert a la Resolució EDU/3043/2021, de 6 d'octubre, per la
qual s'estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels
centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Aquest procés electoral havia estat posposat a causa de la situació de pandèmia per Covid-19, d'acord amb la
Resolució EDU/2997/2020, de 19 de novembre, per la qual s'acorda ajornar les eleccions per a la renovació
dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i es prorroga el
mandat dels membres objecte de renovació.

D'altra banda, les persones electes l'any 2018 haurien de ser renovades la tardor de 2022, tanmateix això
aboca a celebrar eleccions de renovació dels consells escolars cada curs. A fi de tornar a sincronitzar els
mandats i els períodes electorals cada dos cursos, és necessari prorrogar el mandat de les persones electes el
2018 per un curs més, fins al primer trimestre del curs 2023-2024, de manera que a partir d'aquell moment es
renovarien de forma ordinària cada dos anys les meitats que correspongui.

Per tot això, a proposta conjunta de la Direcció General de Centres Públics, de la Direcció General de Centres
Concertats i Centres Privats i de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa,

Resolc:

-1 Ajornar, per un any, la convocatòria d'eleccions per a la renovació dels membres dels consells escolars dels
centres públics i privats sostinguts amb fons públics electes el 2018.

-2 Prorrogar el mandat dels representants dels diferents sectors que havien de ser objecte de renovació el curs
escolar 2022-2023 fins a la celebració de noves eleccions, previsiblement durant el primer trimestre del curs
2023-2024.

-3 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el
que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu,
davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
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administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de juny de 2022

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació

(22.153.011)
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