
Pla d’inversions i manteniment
dels centres educatius

Durant el 2008 la Generalitat i l’Ajuntament han invertit, a tra-
vés del Consorci d’Educació, gairebé 100 milions d’euros en
obres de construcció, millora i manteniment dels centres edu-
catius públics de Barcelona.

La inversió prevista pel 2009 serà també de 100 milions i pre-
veu l’inici de la construcció de 20 escoles bressol, a més de 2
instituts de secundària i 2 centres de primària.

L’import del 2009 inclou una dotació extraordinària de l’estat
de 31 milions que prové del Fons d’Inversió Local i permetrà
dur a terme14 projectes a diversos centres.

DOSSIER DE PREMSA 2 de març del 2009



Situat al passeig de la Vall d’Hebron, el CEIP
Josep M. de Sagarra és un centre d’una línia
amb capacitat per a 225 alumnes i un equip
docent format per 21 mestres.

El centre forma part d’un projecte singular inte-
grat per un conjunt d’equipaments educatius
de 6.000 m2 que inclou un centre d’educació
infantil i primària, una escola bressol municipal
i un poliesportiu. En conjunt, el projecte repre-
senta una inversió total de 7 milions d’euros.

El CEIP Josep M. de Sagarra ha estat remodelat
íntegrament l’any 2008 i en l’actualitat s’hi estan
construint l’escola bressol i el poliesportiu. Tam-
bé és prevista una instal·lació fotovoltaica de
grans dimensions, la més gran fins ara d’un
centre educatiu de la ciutat de Barcelona.

L’escola bressol, que tindrà una capacitat per a
81 infants, s’inclou dins del Pla d’escoles bressol
municipals 2007-2011, que preveu la construc-
ció de 52 noves escoles i permetrà doblar el
nombre de matriculacions actual. Tindrà una
superfície construïda de 890 m2, amb una zona
de jocs exteriors amb jardí, sorral i jocs d’aigua
de 511 m2.

El CEIP Josep M. de Sagarra,
un projecte singular



TOTALManteniment

Ajuntament 15.673.450 € 33.712.267 € 49.385.717 €

Generalitat 2.750.000 € 47.372.000 € 50.122.000 €

TOTAL 18.423.450 € 81.084.267 € 99.507.717     €

Noves construc-
cions i RAM*

22.745 actuacions de manteniment
en 368 centres educatius

 Instal·lacions 39%

 Obra Civil 30%

 Calefacció 8%

 Mobiliari 7%

 Cuines i equipaments 6%

 Patis 6%

 Pintura 4%

• S’han realitzat actuacions de
manteniment a 368 centres
educatius

22.745 actuacions de manteniment i 307
obres de reforma, ampliació i millora durant
l’any 2008

• S’han construït 8 nous centres

• S’han executat 299 obres de
reforma, ampliació i millora

El Pla d’equipaments educatius 2008-2011, ela-
borat pel Consorci d’Educació de Barcelona,
d’acord amb la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, preveu la inversió
de 411 milions d’euros en la construcció, reha-
bilitació i millora dels centres educatius públics
de la ciutat.

En el primer any de vigència del pla s’han invertit
99.507. 717 € en obres de construcció, millora
i manteniment dels centres educatius
públics de la ciutat.

Durant l’any 2008 s’han executat 22.745
actuacions de manteniment en 368 cen-
tres educatius, 299 obres de reforma,

ampliació i millora i s’han construït 4 nous CEIP
i 4 escoles bressol. La inversió feta durant
aquest any 2008 representa una quarta part del
total previst en el Pla d’equipaments educatius
2008-2011.

99.507.717 euros d’inversió en
manteniment i obres de reforma,
ampliació i millora

*Reforma, ampliació i millora



Districte Nre.
Centres

Manteniment
Nre. OT*

Nre.
de RAM**

Inversions per districtes

*Nombre d’Ordres de Treball    **Reforma, ampliació i millora

Nombre d’actuacions per districtes

Noves
construccions

Ciutat Vella 33 1.935 29
Eixample 30 1.955 25 1
Sants-Montjuïc 48 2.834 36 1
Les Corts 15 922 12
Sarrià-Sant Gervasi 20 1.171 20 2
Gràcia 22 1.283 15
Horta-Guinardó 46 3.017 44
Nou Barris 57 3.326 36
Sant Andreu 37 2.068 33 1
Sant Martí 60 4.234 49 3

Totals 368 22.745 299 8



299 obres de reforma,
ampliació i millora

Obres de reforma i millora a destacar

• CEIP Aiguamarina: reformes
• CEIP M Bàrkeno: façana
• CEIP Calderón de la Barca: reformes
• CEIP Collaso i Gil: reformes
• CEIP Francesc Macià: millores
• CEIP Josep M. de Sagarra: rehabilitació
• CEIP M Parc del Guinardó: cuina
• CEIP Pare Poveda: rehabilitació
• CEIP Ramon Casas: cuina i menjador, pati i

equipaments esportius
• CEIP Tres Fonts: millores
• CEIP Tres Pins: façana

• IES Escola d’Hostaleria i Turisme: tallers
• IES Fort Pius: rehabilitació
• IES Joan d’Àustria: reformes
• IES Joan Fuster: gimnàs i sanitaris
• IES Joan Maragall: reformes
• IES Mare de Déu de la Mercè: tallers
• IES M Narcís Monturiol: instal·lacions i millores
• IES Menéndez y Pelayo: reformes
• IES Narcís Monturiol: rehabilitació
• IES Pablo Ruiz Picasso: accessos i fusteria

8 noves construccions

Centres d’educació infantil
i primària

• CEIP Eulàlia Bota (Sant Andreu)
• CEIP La Llacuna (Sant Martí)
• CEIP Pere lV (Sant Martí)
• CEIP Fructuós Gelabert (Eixample)

Escoles bressol

• EBM El Putget (Sarrià - Sant Gervasi)
• EBM El Bressol del Poble Nou (Sant Martí)
• EBM El Tramvia Blau (Sarrià - Sant Gervasi)
• EBM El Cotxet (Sants - Montjuïc)



Durant l’any 2009 està prevista una despesa
de 100 milions d’euros en actuacions de man-
teniment, obres de reforma, ampliació i millora,
i la construcció de 4 centres educatius i 20
escoles bressol.

Dins d’aquest import s’inclouen 31 milions d’euros
que provenen del Fons d’Inversió Local, una dota-
ció extraordinària del Govern de l’Estat per a crear
ocupació a través de l’obra pública dels ajunta-
ments i que permetrà dur a terme 14 projectes a
diversos equipaments educatius de la ciutat.

Inici de la construcció de 4 centres i 20
escoles bressol
Centres de nova construcció
• CEIP Baixeras (Ciutat Vella)
• CEIP Fluvià (Sant Martí)
• IES Angeleta Ferrer (Eixample)
• IES Pere IV (Sant Martí)

Escoles bressol
20 escoles bressol previstes en el Pla d’escoles
bressol municipals 2007-2011

Centres on es preveuen grans obres
de reforma, ampliació
i millora pel 2009
• CEIP Els Llorers (Eixample)
• CEIP Baloo (Horta - Guinardó)
• CEIP Antaviana (Nou Barris)
• CEIP Mercè Rodoreda (Nou Barris)
• CEIP La Palmera (Sant Martí)
• CEIP Mestre Morera (Nou Barris)

Obres de millora:
• CEIP Castella (Ciutat Vella)
• CEIP Ruben Darío  (Ciutat Vella)
• CEIP Mare de Déu de Montserrat (Horta -

Guinardó)
• CEIP Font d’en Fargas (Horta - Guinardó):
• CEIP Pere Vila (Ciutat Vella)
• CEIP Ramon Berenguer III (Sant Andreu):

Noves construccions:
• Escola bressol a El Coll (Gràcia)
• Escola bressol al Clot de la Mel (Sant Martí)
• Escola bressol al c. Costa Rica (Sant Andreu)
• Reforma CEIP Els Horts i construcció d’es-

cola bressol dins del recinte (Sant Martí)
• Escola de música del districte de l’Eixample

Altres actuacions:
• Instal·lació d’elevadors a diversos centres
• Millores en patis i jardins a diversos centres
• Millores en cobertes i tancaments exte-

riors a diversos centres

• S’inauguraran 4 escoles bressol
i s’iniciarà la construcció de 20
escoles bressol i 4 centres edu-
catius

2009, una inversió prevista
de 100 milions d’euros

14 projectes finançats amb els 31
milions d’euros que provenen del
Fons d’Inversió Local

Escoles bressol que s’inauguraran
el  2009
• EBM Canet (Sarrià - Sant Gervasi)
• EBM Josep M. de Sagarra (Gràcia)
• EBM Myrurgia (Eixample)
• EBM Mare de Déu del Port (Sants - Montjuïc)


