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COMUNICAT DE PREMSA 
 
El Consorci d’Educació de Barcelona assumeix la 
construcció i les obres de reforma, millora i 
manteniment dels centres públics de la ciutat 
 
 
Un acord de govern de la Generalitat fa efectiu avu i el traspàs al Consorci 
d’Educació de Barcelona de la creació i construcció  dels centres docents 
públics a la ciutat de Barcelona 
  
L’Ajuntament de Barcelona, per la seva part, va fer  efectiu l’1 de 
novembre el traspàs al Consorci de les competències  en obres de 
reforma, d’ampliació i de millora dels centres públ ics 
 
Aquest traspàs afecta a un milió de metres quadrats  de sòl i als gairebé 
400 centres i equipaments que formen part del parc escolar públic de la 
ciutat  
 
 
El Departament d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona han fet efectiu aquesta 
setmana el traspàs al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) de les 
competències i les funcions en matèria de construcció, manteniment i obres de 
centres escolars en l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona.  Així ho ha 
aprovat avui la Generalitat de Catalunya per acord de govern, i l’Ajuntament de 
Barcelona, per la seva part, ho va aprovar en un plenari del consell municipal el 
juliol del 2006.  
 
Amb l’assumpció d’aquestes competències el CEB passa a fer-se càrrec de la 
creació i construcció dels centres escolars públics de la ciutat de Barcelona i de 
les actuacions d’ampliació, conservació, millora i manteniment dels gairebé 400 
centres i equipaments que formen part del parc escolar públic de la ciutat 
(escoles bressol, CEIP’s, IES, centres ensenyaments artístics, d’educació 
especial i de formació d’adults i equipaments dels serveis educatius). 
 
Aquest procés forma part del traspàs progressiu de competències que les dues  
administracions que integren el Consorci d’Educació de Barcelona,  Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, han anat efectuant des de la seva 
creació, al 2002. 
 
La construcció i  les obres de reforma, ampliació i millora dels centres públics 
formen part d’un paquet de competències que les dues administracions 
consorciades van acordar traspassar al llarg del 2007 i que va començar a ser 
transferit el passat mes de maig, amb l’educació complementària i extraescolar, 
la gestió del transport, del menjador i d'altres serveis escolars.  
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La transferència d’aquest paquet de competències que ara finalitza s’afegeix a 
les competències ja assumides pel Consorci al 2005 d’escolarització, 
planificació (programació i distribució territorial dels centres docents) i gestió 
dels serveis educatius i programes d'innovació educativa i de la formació 
permanent del professorat a la ciutat. El procés d’assumpció de competències 
del Consorci d’Educació de Barcelona finalitzarà amb la gestió de tots els 
centres públics d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària 
obligatòria i postobligatòria, en un termini encara sense concretar. 
 
  
El Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) és un ens públic de caràcter 
associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per a 
la gestió conjunta de les funcions, les activitats i els serveis en matèria 
educativa a la ciutat de Barcelona.  Va ser creat per la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre de la Carta Municipal de Barcelona. La seva constitució i l’aprovació 
dels seus estatuts, pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, van ser el punt de 
partida del seu desenvolupament institucional i del progressiu traspàs de 
competències que el Govern i l’Ajuntament de Barcelona han anat efectuant 
des del 2002. 
 
  
Barcelona, 6 de novembre de 2007 
 
  
 
 


