REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE
CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR

Objectiu
La Comissió de seguiment és un espai de rendició de comptes i d'incidència política pel
que fa al desplegament del Pacte contra la segregació escolar.
En el marc de les reunions de seguiment, les administracions i la resta d'entitats
signatàries rendiran comptes del compliment dels compromisos adquirits, dels
progressos assolits en el desplegament de les mesures previstes en el Pacte, i també
avaluaran i proposaran les necessitats de millora de futur que escaiguin.
La dinàmica de treball de la Comissió de seguiment hauria de tendir al consens i, en cas
que no s'estigui d'acord, a l'expressió de les posicions discordants, encara que no siguin
majoritàries, o de les discrepàncies.
L'objectiu principal de la comissió és fer el seguiment de la implementació de les
actuacions (30) i mesures (189) previstes en el Pacte.
Els actors responsables de la implementació del Pacte han de vetllar perquè la Comissió
de seguiment, d'acord amb la pluralitat interna d'actors que la conformen, pugui valorar
les mesures a adoptar i formular propostes de millora, abans de la seva implementació i
també posteriorment, tenint present i respectant tant el marge de discrecionalitat que
disposen les administracions afectades, com també la voluntat propositiva, col·laborativa
i de millora del desplegament del Pacte que té la Comissió de seguiment.
Periodicitat
La Comissió de seguiment es reunirà semestralment, a partir del moment de la seva
constitució (6 de maig).
El Síndic de Greuges farà la convocatòria de les reunions de seguiment, d'acord amb la
periodicitat establerta, un cop acordada la data concreta amb el Departament d'Educació.
Es poden convocar reunions extraordinàries de seguiment, més enllà de les reunions de
caràcter semestral. Les reunions extraordinàries de la comissió de seguiment es
realitzaran quan hi hagin assumptes a tractar que requereixin un tractament específic o
immediat.

Els membres signataris del Pacte poden sol·licitar al Síndic de Greuges i al Departament
d'Educació la convocatòria d'una reunió extraordinària de la comissió de seguiment per
al tractament d'algun assumpte referent al desenvolupament del Pacte.
Quan hi hagi mesures de política educativa que tinguin relació amb el contingut del
Pacte, el Departament d'Educació informarà la Comissió de seguiment. Si convé, es
convocarà una reunió extraordinària, prèviament a la implementació d'aquestes
mesures, amb l'objectiu que la Comissió de seguiment pugui valorar-les i suggerir
millores, tenint present el marge de discrecionalitat que disposa el Departament
d'Educació en el desenvolupament de la política educativa.
Les reunions es realitzaran a la seu del Síndic de Greuges, sempre que, per nombre
d'assistents i necessitat d'espai, sigui convenient. En cas contrari, es buscarà un espai
alternatiu.
Integrants
La comissió de seguiment està integrada pels actors signataris del Pacte, sigui com a
actors responsables de la seva implementació (apartat 4), sigui com a actors responsables
del seguiment (apartat 5. Annex).
En cas d'incompliment, els membres de la comissió de seguiment poden desvincular-se
del Pacte i, conseqüentment, deixar de formar part de la mateixa comissió.
La comissió de seguiment pot ampliar el nombre de membres, amb nous actors que
formin part de la comunitat educativa, que siguin rellevants en l'àmbit de la lluita contra
la segregació escolar i que signin els compromisos establerts en el Pacte (apartats 4 i 5).
La Comissió de seguiment estarà presidida pel conseller/a d'educació i pel síndic/a de
greuges. En les reunions de contingut més tècnic, aquestes estaran presidides pel
secretari/a de polítiques i per l'adjunt/a al síndic per a la defensa dels drets dels infants.
A fi de fer operatives aquestes reunions de seguiment, les administracions locals estaran
representades amb caràcter general per les entitats municipalistes, tot i que també hi
podran participar si ho sol·liciten.
Comissions de seguiment temàtiques o territorials
Es poden crear comissions de seguiment temàtiques o territorials, obertes a la
participació de les entitats signatàries, per abordar monogràficament el seguiment
d'alguns dels àmbits d'actuació previstos en el Pacte.
Els membres de la Comissió de seguiment, a iniciativa pròpia o a petició d'altres actors,
poden suggerir la creació de comissions temàtiques o territorials, amb l'objectiu de
tractar durant un període de temps determinat assumptes amb abast temàtic o
territorial concret i clarament delimitat. Aquestes comissions temàtiques o territorials,
que tindran per objectiu garantir el desenvolupament del Pacte, tindran una composició
diferent a la Comissió de seguiment general, que es decidirà en el moment d'acordar la
seva constitució, tot i que els membres de la Comissió de seguiment tindran l'oportunitat
de formar-hi part.
El nombre de membres de les comissions podrà ampliar-se en funció del nombre de
peticions per formar-ne part, i la seva composició ha de garantir la presència i l'equilibri

entre els diferents sectors que integren la comunitat educativa.
La conveniència de la constitució de les comissions temàtiques o territorials es valorarà
en el marc de la Comissió de seguiment.
En tot cas, el Síndic de Greuges convocarà una Comissió de seguiment integrada pels
ajuntaments signataris del Pacte i les entitats municipalistes, que comptarà amb la
participació del Departament d'Educació i tindrà una periodicitat anual (com a mínim).
En el marc d'aquesta comissió, els ajuntaments analitzaran conjuntament el
desenvolupament del Pacte, amb la identificació de dificultats i necessitats de millora
que escaiguin.
Ordre del dia de les reunions
El Síndic de Greuges enviarà dies abans de la reunió de la Comissió de seguiment l'ordre
del dia amb la relació d'assumptes a tractar.
L'ordre del dia es realitzarà de manera acordada amb el Departament d'Educació.
Els membres de la comissió de seguiment poden proposar assumptes a tractar en les
reunions. Aquests temes seran comunicats prèviament al Síndic de Greuges per tal que
siguin incorporats en l'ordre del dia.
En cas que, per la complexitat de l'assumpte a tractar, sigui convenient, el Síndic de
Greuges pot proposar convocar una reunió extraordinària o tractar-lo en la propera
reunió de la comissió de seguiment.
Documentació
La rendició de comptes es farà a partir de la informació que aporti el Departament
d'Educació i la resta d'actors responsables de la implementació del Pacte, així com també
dels informes que aportin el Síndic de Greuges o els membres de la comissió de
seguiment.
El Síndic de Greuges trametrà abans de la reunió de la Comissió de seguiment la
documentació rellevant, amb l'objectiu que els membres de la comissió puguin treballarla prèviament.
El Departament d'Educació i el Síndic de Greuges es comprometen a aportar informes
amb dades qualitatives i quantitatives que contribueixin a la diagnosi objectiva de la
lluita contra la segregació escolar.
Addicionalment, el Síndic de Greuges es compromet a fer un informe bianual de balanç,
mentre el Pacte estigui vigent, que es presentarà al Parlament de Catalunya. Aquest
informe analitzarà les actuacions desenvolupades, i també actualitzarà la diagnosi sobre
els nivells de segregació escolar del sistema a través d'indicadors qualitatius i
quantitatius. El primer informe de balanç es presentarà abans del mes de desembre de
2020.
Tots els membres de la Comissió de seguiment podran accedir als documents realitzats
per les diferents comissions (Drive).

Incompliments del Pacte
El Síndic de Greuges pot rebre comunicacions relacionades amb els possibles
incompliments del contingut del Pacte per part dels diferents actors (administracions,
centres, etc.), a fi de promoure davant les administracions competents la implementació
de les mesures acordades.
Aquestes comunicacions sobre possibles incompliments seran investigades prèviament
pel Síndic de Greuges i tractades posteriorment en el si de la comissió, amb la
corresponent avaluació dels fets per part del Departament d'Educació i de la resta de
participants.

