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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

ACORD

l’Acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’assumpció de funcions, d’ambdues adminis-
tracions, per part del Consorci d’Educació de 

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 con-
junta, 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. La seva dispo-
sició transitòria primera preveu que el desenvo-

per la Llei de la Carta municipal de Barcelona, 
es durà a terme de manera progressiva i que 

per la Llei esmentada s’efectuarà a instància 
del Consorci, per acord de les administracions 
consorciades.

Atès que el Consell de Direcció del Consorci 
d’Educació de Barcelona, en sessió de 27 de 
juny de 2006, acorda assumir les competències 
i funcions corresponents a les àrees d’actua-
ció previstes a l’article 3.2.b), e), g), h) i i) dels 
Estatuts aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de 
febrer, i assumir, per delegació, les competències 
de l’article 3.3 d’aquests Estatuts, en ambdós 
supòsits de forma progressiva, a partir de l’1 
de setembre de 2006 i en un termini màxim 
de 12 mesos d’acord amb un calendari que es 
concretarà pel Consell de Direcció del Consorci 
a proposta d’una comissió de treball;

A proposta del conseller d’Educació i Uni-
versitats, el Govern 

ACORDA:

—1 Aprovar l’Acord entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona mitjan-
çant el qual el Consorci d’Educació de Barcelona 
assumeix les competències i funcions correspo-
nents a les àrees d’actuació previstes a l’article 
3.2.b), e), g), h) i i) dels Estatuts aprovats pel 
Decret 84/2002, de 5 de febrer, i assumir, també, 
per delegació, les competències de l’article 3.3 
d’aquests Estatuts, en ambdós supòsits de forma 
progressiva, a partir de l’1 de setembre de 2006 
i en un termini màxim de 12 mesos d’acord amb 
un calendari que es concretarà pel Consell de 
Direcció del Consorci a proposta d’una comissió 
de treball. 

Durant aquest termini s’elaboraran els infor-
mes necessaris en relació amb els mitjans perso-
nals i econòmics afectats i amb les disponibilitats 
pressupostàries per tal que el Govern aprovi els 

mitjans, en la mesura en què s’assumeixin pel 
Consorci les competències i funcions previstes 
a l’article 3.2.b), e), g), h) i i), i a l’article 3.3 dels 
Estatuts:

neral, la construcció i les obres de reforma, 
d’ampliació i millora dels centres docents pú-
blics, llevat dels universitaris, d’acord amb el 
que estableix l’article 61 de la Llei 22/1998, de 
30 de desembre.

L’educació complementària i extraescolar.
L’execució dels programes d’educació com-

pensatòria.
La vigilància del compliment de l’escolaritat 

obligatòria.
La reglamentació i la gestió del transport, del 

menjador i d’altres serveis escolars.
La competència sobre la conservació, el man-

centres docents públics d’educació secundària 
obligatòria i postobligatòria, educació primària, 
educació infantil i educació d’ensenyaments 
de règim especial i d’educació de persones 
adultes.

—2 Autoritzar el conseller d’Educació i Uni-
versitats per la signatura de l’Acord amb l’Ajun-
tament de Barcelona, que es transcriu annex, 
mitjançant el qual el Consorci d’Educació de 
Barcelona assumeix les competències i funcions 
corresponents a les àrees d’actuació previstes a 
l’article 3.2.b), e), g), h) i i) dels Estatuts aprovats 
pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, i pel qual 
assumeix també, per delegació, les competències 
de l’article 3.3 d’aquests Estatuts.

—3 Donar publicitat d’aquest Acord al Diari 
.

Barcelona, 3 d’octubre de 2006

RAMON GARCÍA-BRAGADO I ACÍN

Secretari del Govern
Assignació de funcions per Resolució 
PRE/3066/2006, de 23 de setembre (DOGC 
núm. 4726, de 26.9.2006)

ACORD

de Barcelona per a l’assumpció de funcions, 
d’ambdues administracions, per part del Con-

Barcelona, 

Reunits:

D’una part, l’Honorable Senyor Joan Manuel 
del Pozo i Àlvarez, conseller d’Educació i Uni-
versitats de la Generalitat de Catalunya.

I d’altra part, l’Excel·lentíssim Senyor Jordi 
Hereu i Boher, alcalde de Barcelona, assistit en 
aquest acte pel Sr. Jordi Cases i Pallarès, en la 
seva qualitat de secretari general de la Corpora-
ció, de conformitat amb el que estableix l’article 
92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local.

Actuen:

El primer, en nom i representació del Departa-
ment d’Educació i Universitats de la Generalitat 
de Catalunya; i el segon, en nom i representació 
de l’Ajuntament de Barcelona.

-
litat amb la que respectivament actuen, per a 
l’atorgament d’aquest Acord.

Diuen:

I. Que la Carta municipal de Barcelona, apro-
vada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, 
va crear el Consorci d’Educació de Barcelona 
com un ens associatiu, entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, que 
pot exercir les potestats que li atribueix l’article 
61.1 de la Llei esmentada per a la gestió con-
junta de les funcions, les activitats i els serveis 
establerts en els articles 123 i 124 de la Carta 
municipal en matèria d’educació, dins el territori 
municipal.

II. Que pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, 
de constitució del Consorci d’Educació de 
Barcelona, es van aprovar els Estatuts que han 
de regir el Consorci esmentat.

III. Que el Consorci d’Educació de Barcelona 
ha instat les administracions consorciades, 
de conformitat amb el que estableix el segon 
paràgraf de la disposició transitòria primera 
del Decret 84/2002, de 5 de febrer, per tal que 
adoptin el corresponent acord per fer efectiva 
l’assumpció, per part d’aquest Consorci, de les 
funcions corresponents a les àrees d’actuació 
assenyalades a les lletres b), e), g), h) i i) de 
l’article 3.2 dels Estatuts, i, l’assumpció, per 
delegació, de les competències de l’article 3.3 
dels estatuts aprovats pel citat Decret 84/2002, 
de 5 de febrer.

En ambdós supòsits l’assumpció de funcions 
s’ha de fer de forma progressiva, a partir de l’1 
de setembre de 2006 i en un termini màxim de 
12 mesos d’acord amb un calendari que s’ha de 
concretar pel Consell de Direcció a proposta 
d’una comissió de treball, segons els acords 
adoptats pel Consell de Direcció del Consorci 
d’Educació de Barcelona, en sessió de 27 de juny 

data 28 de juny de 2006 pel secretari i amb el 
vistiplau del president del Consell de Direcció 
del Consorci d’Educació de Barcelona.

Atesa la instància del Consorci d’Educació 
de Barcelona, i en ús de les seves respectives 
facultats i atribucions, ambdues parts,

Acorden:

Primer. Acceptar i fer efectiva per part del 
Consorci d’Educació de Barcelona l’assumpció 
de les competències i funcions corresponents a 
les àrees d’actuació assenyalades a les lletres 
b), e), g), h) i i) de l’article 3.2 dels Estatuts, i 
per delegació, de les competències de l’article 
3.3 dels estatuts aprovats pel Decret 84/2002, 
de 5 de febrer, esmentat, en ambdós supòsits de 
forma progressiva, a partir de l’1 de setembre 
de 2006 i en un termini màxim de 12 mesos 
d’acord amb un calendari que s’ha de concretar 
pel Consell de Direcció del Consorci a proposta 
d’una comissió de treball.

Les esmentades àrees d’actuació de l’article 
3.2 dels estatuts del Consorci d’Educació de 
Barcelona són:

general, la construcció i les obres de reforma, 
d’ampliació i millora dels centres docents pú-
blics, llevat dels universitaris, d’acord amb el 
que estableix l’article 61 de la Llei 22/1998, de 
30 de desembre.

ACORD

l’Acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’assumpció de funcions, d’ambdues adminis-
tracions, per part del Consorci d’Educació de tracions, per part del Consorci d’Educació de 
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e) L’educació complementària i extraesco-
lar.

g) L’execució dels programes d’educació 
compensatòria.

h) La vigilància del compliment de l’escola-
ritat obligatòria.

i) La reglamentació i la gestió del transport, 
del menjador i d’altres serveis escolars.

Les competències establertes a l’article 3.3 dels 
Estatuts del Consorci d’Educació de Barcelona 
són les referides a la conservació, el manteniment 

-
cents públics d’educació secundària obligatòria 
i postobligatòria, educació primària, educació 
infantil i educació d’ensenyaments de règim 
especial i d’educació de persones adultes.

Segon. En compliment dels acords adoptats 
pel Plenari del Consell Municipal de data 21 
de juliol de 2006 i de l’Acord del Govern de la 
Generalitat de data 3 d’octubre de 2006, ambdues 
parts es comprometen a realitzar els tràmits 
necessaris per tal de fer efectiva l’assumpció de 
les competències i funcions esmentades dins el 
calendari d’actuacions que es determini.

d’Educació de Barcelona i als corresponents 
i respectius òrgans administratius afectats pel 
seu contingut.

I en prova de conformitat, signen aquest do-
cument, per triplicat exemplar i a un sol efecte, 
en la ciutat i data de l’encapçalament. 

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d’Educació i Universitat
de la Generalitat de Catalunya

Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona

Jordi Cases i Pallarès
Secretari general

(06.325.012)

RESOLUCIÓ
EDU/1392/2007, de 7 de maig, per la qual s’atri-

-

D’acord amb la sol·licitud presentada pels 
òrgans de govern corresponents de diversos 
col·legis d’educació infantil i primària per atri-

instruir els expedients corresponents.

Havent-se comprovat als expedients esmentats 
que els centres compleixen els requisits que exi-
geix l’article 6 de l’annex del Decret 198/1996, 
de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic dels centres docents públics que impar-
teixen educació infantil i primària;

Per tot això,

RESOLC:

Atribuir als col·legis d’educació infantil i 
-

solució les denominacions específiques que 
s’hi detallen.

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, de conformitat 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va 
dictar l’acte en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de maig de 2007

P. D. (Resolució EDU/4208/2006, DOGC de 
22.12.2006)

FRANCESC VIDAL I PLA

Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A BARCELONA 
II (COMARQUES)

C  Bages.
 Manresa.

 Manresa.
 08063898.

 c. Camí Vell de Santpedor, 36-38.
 Manresa.

 La Sèquia.

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A TARRAGONA

Comarca: Baix Penedès.
 el Vendrell.

 el Vendrell.
 43010165.

 c. de l’Alt Penedès, s/n (urb. Mas d’en 
Gual).

 El Vendrell 
II.

 Marta Mata.

(07.113.113)

RESOLUCIÓ
EDU/1393/2007, de 7 de maig, per la qual es 
disposa el trasllat de domicili del col·legi d’edu-

El col·legi d’educació infantil i primària de 
Castellolí, amb codi de centre 08016136, ha estat 

la Unió, s/n, de Castellolí (Anoia).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions del 
-

cent, d’acord amb els informes emesos pels Ser-

veis Territorials d’Educació corresponents,

RESOLC:

—1 Traslladar el col·legi d’educació infantil 
i primària de Castellolí, amb codi de centre 
08016136, a la Ronda de la Font, s/n, de Castellolí 
(Anoia), amb efectes acadèmics i administratius 
des de l’inici del curs escolar 2006-2007.

—2 El Serveis Territorials d’Educació a Baix 
Llobregat-Anoia prendran les mesures neces-
sàries per a l’execució del que disposa aquesta 
Resolució.

Barcelona, 7 de maig de 2007

FRANCESC VIDAL I PLA

Director general de Recursos del Sistema 
Educatiu

(07.113.112)

*


