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RESPECTE A LA CONSTRUCCIÓ, REHABILITACIÓ 1 MILLORA DE . 
CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT DE BARCELONA EN EL 
PE RÍO DE 2008-2011 

La universalització del dret a l'educació és garantia de creixement per a les 
societats modernes i factor clau de cohesió social i equitat. 

Avui dia entre els factors de qualitat dels serveis públics d'educació, a banda dels 
directament lligats a qüestions curriculars i de l 1ambit didactico-pedagógic, s'hi 
identifiquen els que es refereixen a aspectes logistics i de manteniment dels centres 
educatius. Efectivament, la cultura del manteniment i les estrategies de servei
aprenentatge són els grans reptes de futur per tal de garantir uns edificis escolars a 
l 'al~ada del que pot ambicionar una societat com la nostra. 

La dignificació dels espais escolars es fa necessaria per tal que professorat, alumnat 
i families se sentin ben acollits i amb un alt grau de satisfacció de la feina que s'hi 
porta a terme i del seu entorn. Uns espais dignes, ben pintats i decorats aporten 
sensació de benestar i criden a tenir cura d'ells per part de tothom. 

La ciutat de Barcelona disposa avui d'una xarxa pública de 371 edificis educatius i 
l' adequada escolarització d'infants i joves exigeix una acurada previsió de les 
actuacions de construcció, ampliació i rehabilitació dels equipaments escolars. 

El Pla de Govern 2007-2010 del Govern de la Generalitat i l'Acord de la Comissió de 
Govern de data 12 de setembre de 2007 pel qual s' aproven les bases del Programa 
d' Actuació Municipal 2008-2011 de l' Ajuntament de Barcelona, en el marc de 
l' enfortiment de les politiques socials que propugnen ambdós governs, prioritzen 
l'educació com l'instrument clau per impulsar el progrés de la nostra societat i 
garantir la seva cohesió. 
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El Govern de la Generalitat i l' Ajuntament de Barcelona, a través del Consorci 
d'Educació de Barcelona van aprovar conjuntament el 10 de maig de 2006 el Mapa 
d'Ensenyaments Obligatoris de la ciutat de Barcelona. 

La Generalitat, a través de l'acord de Govern de 3 d'octubre de 2006 i l'Ajuntament 
de Barcelona, a través de l'acord del Consell Plenari de 21 de juliol de 2006 han 
acordat, en aplicació de la Carta Municipal de Barcelona, que el Consorci d'Educació 
de Barcelona exercira competencies plenes en materia de construccions escolars, 
aixi com de manteniment i conservació dels edificis escolars. 

El Consorci d'Educació de Barcelona ha elaborat un Pla d'equipaments educatius 
públics de Barcelona 2008-2011, d'acord amb els serveis tecnics de l'lnstitut 
Municipal d'Educació de Barcelona i del Departament d'Educació. 

La cooperació entre el Departament d'Educació i els ajuntaments esta prevista a la 
Disposició Addicional 15 de la Llei organica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i a 
l'article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya. 

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya i l' Ajuntament de Barcelona, amb data 
24 de gener de 2008, han signat un protocol de col·laboració per a la construcció, 
rehabilitació i millora de centres educatius de la ciutat en el període 2008-2011. En 
aquest protocol s'acorda destinar un minim de 400 milions d'euros per a la 
realització de les obres previstes en el Pla director d'inversions en edificis escolars 
2008-2011 a la ciutat de Barcelona. La Generalitat hi aportara un 60% de l'import 
total del Pla i l' Ajuntament de Barcelona un 40%. De l'esmentat protocol queda 
exclos el pla de creació de noves escales bressol de titularitat municipal en 
col·laboració amb el departament d'educació, que sera objecte d'un protocol de 
col·laboració especific. 

En definitiva, com a conseqüencia d'aquest acord s'invertiran els recursos necessaris 
per posar al dia el pare d'edificis escolars de la ciutat, dotant-los de la qualitat 
exigida per poder desenvolupar-hi la tasca educativa i pedagogica. 
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Amb aquesta voluntat, l' Ajuntament de Barcelona adopta la següent 

MESURA DE GOVERN 

1) Establir els mecanismes administratius oportuns per desenvolupar els acords 
signats en el protocol de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de 
Catalunya i l' Ajuntament de Barcelona per a la construcció, rehabilitació i 
millora de centres educatius de la ciutat en el periode 2008-2011, (veure annex: 
Pla d'equipaments educatius de Barcelona 2008-2011) 

2) Destinar la quantitat de 150.000.000 d'euros del programa d'inversions 
municipals 2008-2011 per a fer front al compromis d'aquesta corporació amb el 
protocol de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i 
l' Ajuntament de Barcelona pera la construcció, rehabilitació i millora de centres 
educatius de la ciutat en el periode 2008-2011. 

3) Des de les instancies municipals corresponents, col·laborar estretament amb la 
Generalitat de Catalunya en el marc del Consorci d'Educació de Barcelona, per 
tal d' executar adequadament les obres i construccions previstes en aquest 
protocol. 

Barcelona, gener de 2008 
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