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Benvolgudes i benvolguts, 

Com ja coneixeu, amb l’aprovació de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 
Municipal de Barcelona, es van iniciar els tràmits de creació, desplegament i conseqüent 
procés de traspàs i delegació de competències al Consorci d’Educació de Barcelona.  

Des d’aleshores el Consorci, amb l’objectiu de crear una finestreta única de l’educació i erigir-
se en l’autoritat educativa de la ciutat de Barcelona, ha anat assumint les funcions derivades 
de l’Ajuntament i la Generalitat i estipulades a la Llei de la Carta Municipal, en coherència amb 
els principis de simplificació, eficàcia i cohesió del sistema públic d’educació a la nostra ciutat.  

Les competències més importants assumides fins al dia d’avui han estat les corresponents a 
Mapa Escolar, Matriculació, Serveis Educatius, Manteniment i neteja, RAM’s i l’obra nova. 

Com a continuació d’aquest procés, i fidels a l’esperit que va marcar l’aprovació de la Carta 
Municipal, així com a la seva lletra, us informo que a la reunió del Consell de Direcció del 
Consorci d’Educació de Barcelona, celebrada el proppassat dilluns, dia 29 de setembre de 
2008, es va acordar instar a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona a fer 
efectiva, amb data 1 de gener de 2009, l’assumpció per part del Consorci de la gestió dels 
centres educatius de titularitat de les dues administracions (veieu  el document annex).  

Creiem fermament que l’assumpció per part del Consorci d’Educació de  la gestió dels centres 
de titularitat de la Generalitat de Catalunya i dels de titularitat municipal, servirà per 
continuar millorant la qualitat del sistema educatiu públic a la nostra ciutat i per donar una 
resposta més acurada a les necessitats dels nostres centres i la nostra comunitat educativa en 
general.  

El compromís municipal per l’educació, i per aquesta aposta en concret, no seria possible 
sense la confiança i la complicitat mútua.  

Per la meva part, vull expressar-te la voluntat de conduïr tot aquest procés de manera que 
ningú hi surti perdent i tots i totes hi guanyem. 

Espero, doncs, que entre tots plegats siguem capaços de culminar exitosament el procés de 
desplegament del Consorci d’Educació de Barcelona, una experiència innovadora al servei de 
l’educació de Barcelona, i un exemple de com l’administració local es coresponsabilitza en la 
provisió del servei públic educatiu. 

Cordialment,  

 


