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ACORD

GOV/129/2007, de 6 de novembre, relatiu a l’exercici efectiu de les competències 
assumides pel Consorci d’Educació de Barcelona en virtut de l’Acord subscrit 
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona de 19 d’octubre 
de 2006.

El Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, en la sessió de 27 
de juny de 2006, va acordar assumir les competències i les 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 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, d’acord amb un calendari que concretarà el Consell de 
Direcció del Consorci a proposta d’una comissió de treball.

Per Acord entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, subscrit 
en data 19 d’octubre de 2006, per a l’assumpció de funcions d’ambdues adminis-
tracions per part del Consorci d’Educació de Barcelona, ambdues parts es van 
comprometre a realitzar els tràmits necessaris per tal de possibilitar l’assumpció 
de les competències i les funcions, dins el calendari d’actuacions que determinés 
el Consorci.

El Consorci, en l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, ha assumit de forma 
efectiva les competències que la normativa vigent atribueix a l’Administració edu-
cativa en matèria d’educació complementària i extraescolar i en la reglamentació i 
la gestió del transport, del menjador i d’altres serveis escolars, per Acord de Govern 
de 15 de maig de 2007.

Com a continuació d’aquest procés, el Consell de Direcció del Consorci, en sessió 
de 26 de juliol de 2007, ha acordat instar les administracions consorciades per tal 
d’assumir de forma efectiva les competències i les funcions, de l’article 3.2.b) dels 

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

Així mateix, acorda fer efectiva la delegació de les competències de l’article 3.3 
dels Estatuts del Consorci, sobre la conservació, el manteniment i la vigilància 

i postobligatòria, educació primària, educació infantil i educació d’ensenyaments 
de règim especial i d’educació d’adults.

Atès que l’exercici per part del Consorci d’aquestes funcions afecta mitjans 
humans i materials;

A proposta del conseller d’Educació, el Govern

ACORDA:

—1 El Consorci d’Educació, en l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, 
assumeix, de forma efectiva, les competències que la normativa vigent atribueix 
a l’Administració educativa, recollides a l’article 3.2.b) dels Estatuts del Consorci, 

reforma, d’ampliació i millora dels centres docents públics, llevat dels universitaris, 
d’acord amb el que estableix l’article 61 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de 
la Carta Municipal de Barcelona en els termes que s’estableixen a aquest Acord, a 
partir de l’1 de novembre de 2007.

Les obres d’execució plurianual que estiguin licitades o en fase de licitació en 
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de l’obra, es seguiran gestionant pel Departament d’Educació, sens perjudici de la 
participació del Consorci d’Educació en el seu seguiment.

Així mateix, en relació a la construcció de nous centres educatius, es mantindrà 

quan aquesta sigui mitjançant ICF Equipaments SAU. El Consorci d’Educació 
participarà, com a observador, en el procés de licitació, i participarà en el seguiment 
de la construcció de nous centres educatius a la ciutat de Barcelona.

—2 Fer efectiva la delegació al Consorci, en l’àmbit territorial de la ciutat de 
Barcelona, de les competències que la normativa vigent atribueix a l’Administració 
educativa, recollides a l’article 3.3 dels Estatuts del Consorci, sobre la conservació, 

-
cació secundària obligatòria i postobligatòria, educació primària, educació infantil 
i educació d’ensenyaments de règim especial i d’educació de persones adultes, en 
els termes que s’estableixen en aquest Acord.

—3 Mantenir l’actual model de gestió econòmica, d’assignació de recursos des 
del Departament d’Educació als centres afectats d’educació secundària i d’ense-
nyaments de règim especial i postobligatoris en les matèries pròpies gestionades a 
través de les despeses de funcionament del centre.

—4 Amb efectes de l’1 de novembre de 2007, s’adscriu al Consorci d’Educació 
de Barcelona el personal que resulta afectat per l’assumpció de les competències 

efectiu el corresponent traspàs pressupostari.

—5 A partir de l’1 de gener de 2008, i en exercicis pressupostaris futurs, els imports 
corresponents al cost de les retribucions d’aquests llocs de treball s’incorporaran a 
la partida del pressupost corresponent al Consorci.

Així mateix, a partir de l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2008, la Llei 
de pressupostos haurà de preveure l’increment de la partida del Consorci d’Educació 
de Barcelona a l’efecte que pugui atendre les obligacions que comporta l’exercici 
efectiu de les competències que són objecte d’aquest Acord.

—6 Donar publicitat d’aquest Acord al 
talunya.

Barcelona, 6 de novembre de 2007

LAIA BONET RULL

Secretària del Govern

ANNEX

Relació de llocs de treball que ocupa el personal d’administració i serveis que resulta 
afectat per les competències assumides pel Consorci d’Educació de Barcelona

Grup: B
Nivell: 20.1
Codi del lloc: 0265690
Nom del lloc: Diplomat/ada arquitecte tècnic/a.

Grup: B
Nivell: 20.1
Codi del lloc: 0040410
Nom del lloc: Diplomat/ada arquitecte tècnic/a.
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Grup: D.
Nivell: 12.
Codi del lloc: 0040840.
Nom del lloc: Auxiliar administratiu/iva.

(07.299.132)


