
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2017, per la qual es delega en les persones titulars de les direccions
dels instituts de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona,
la competència per a la signatura de convenis de col·laboració en matèria de formació professional i
s'aprova un model de conveni de col·laboració.

El Departament d'Ensenyament va començar a implantar la formació en alternança en el curs acadèmic 2008-
2009 d'acord amb un nou model de formació en alternança aplicable a l'alumnat de formació professional
inicial, i articulat mitjançant convenis de col·laboració, amb la finalitat d'obrir nous àmbits de cooperació entre
els centres educatius i l'empresa que els permeti nivells més alts de compartició de responsabilitats formatives.

La Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre crea el Consorci d'Educació
de Barcelona com un ens associatiu, entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per a la
gestió conjunta, dins el territori municipal, de les funcions, les activitats i els serveis establerts en matèria
d'educació, als articles 123 i 124 de la Carta Municipal.

Mitjançant el decret 84/2002, de 5 de febrer, s'aprova la constitució del Consorci d'Educació de Barcelona i els
seus Estatuts.

A l'Acord GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel qual s'aprova l'Acord amb l'Ajuntament de Barcelona per a
l'assumpció de funcions, d'ambdues administracions, per part del Consorci d'Educació de Barcelona, s'acorda
acceptar i fer efectiva l'assumpció per part del Consorci d'Educació de Barcelona, de les competències i
funcions per a la gestió de tots els centre públics d'educació infantil, d'educació primària i d'educació
secundària obligatòria i postobligatòria, així com per a la gestió dels programes de garantia social, de la
formació professional específica, dels centres d'ensenyaments de règim especial i de l'educació de persones
adultes, previstes a l'article 3.2 c) i d) dels seus estatuts, a partir de l'1 de gener de 2009.

El Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial estableix diverses
mesures flexibilitzadores de l'oferta d'ensenyaments de formació professional, entre les quals hi ha la formació
professional en alternança, les col·laboracions per impartir unitats formatives o mòduls professionals en entorns
laborals i les que pugui establir el Departament d'Ensenyament.

Mitjançant la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, s'ha organitzat la formació en alternança en els
ensenyaments de formació professional inicial.

El gran creixement de la formació en alternança aconsella delegar la signatura d'aquests convenis en les
persones titulars de les direccions dels instituts de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Per tant, d'acord amb el que estableixen l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 48 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic.

Resolc:

-1 S'aprova el model de conveni de col·laboració entre el Consorci d'Educació de Barcelona i l'entitat
corresponent, per desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu i/o el programa
formatiu a l'institut corresponent, del qual es dóna publicitat al web del Consorci d'Educació de Barcelona.

-2 Es delega en les persones titulars de les direccions dels instituts titularitat de l'Ajuntament de Barcelona,
gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona, per als seus respectius àmbits d'actuació la competència per a
la signatura d'aquests convenis, i pel supòsit que l'empresa sigui el propi CEB es delega en la persona titular de
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la Direcció de Recursos Corporatius.

-3 Dins del termini de 10 dies posteriors a la signatura d'aquests convenis els instituts han de trametre un
original signat a la Direcció d'Acció Educativa, Àrea de Servei d'Educació i Territori. El Consorci d'Educació de
Barcelona lliurarà còpia a la Direcció Gerenal de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per al
seu coneixement i efectes.

-4 Els convenis signats per delegació es consideren signats per l'òrgan delegant, i s'ha de fer constar que se
signa per delegació i indicar la data d'aquest Acord.

-5 Aquesta delegació de competències podrà ser revocada en qualsevol moment, si bé el canvi de titularitat de
l'òrgan delegant o de l'òrgan delegat no extingeix la delegació.

Barcelona, 29 de setembre de 2017

Mercè Massa Rincón

Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona

(17.289.052)
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