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Benvolgut,

En resposta al vostre escrit de 24 de març de 2Q15, en què vareu fer arribar diverses
al.legacions al projecte de Decret de modificació del Decret 26612000, de 31 de juliol,
pel qual es regula la lnspecció d'Educació, dins del tràmit d'audiència obert pel

Departament d'Ensenyament a diferents entitats, així com dins I'obertura del termini
d'informació pública establert mitjançant l'Edicte de 25 de febrer de 2015 (DOGC núm.
6825, de 6.3.2015); en primer lloc volem agrair-vos la vostra col'laboració i participació
en aquest procés de tramitació de l'esmentada norma.

En segon lloc, en relació amb les al.legacions presentades, us informem del seguent:

1.- Respecte a la composició de la comissió de selecció, indicar-vos que s'ha proposat
uir una modificació en el sentit d'inclo redactat del projecte de Decret la

posr encarregada a

aspirants que participin en el concurs de mèrits. El nou redactat de I'article 20.2 queda
de la manera següent, ,

"20. 2.- La selecció dels aspirants que participen en el concurs es realitza per una
comissió formada per un president i quatre vocals, funcionaris del cos d'inspectors
d'educació i del cos d'inspectors al servei de l'administració educativa, en actiu en
llocs de treball de la lnspecció d'Educació, que és nomenada per la persona titular del
Departament d'Ensenyament i presidida per la persona titular de la Subdirecció
General de la lnspecció d'Educació o persona en qui delegui."

2.- fan referència a temes de
específics per a la

inspectora de funcionaris d'altres cossos docents en comissió de serveis,
indicar-vos que ES dran en consideració en la corresponent convocatòria.

Agraint de nou la vostra participació i col'laboració, rebeu una salutació cordial

El subdirector
delal (e.f.)
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