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Procediment de gestió del mobiliari als equipaments educatius
del Consorci d’Educació
A) OBJECTE
Aquest estudi dissenya el nou procediment per a la gestió del mobiliari als centres educatius
públics de la ciutat de Barcelona.
B) ABAST
El procediment s’aplicaria a tots els centres educatius públics de la ciutat de Barcelona gestionats
pel Consorci d’Educació de Barcelona, sigui quina sigui la seva titularitat i font d’inversió.
C) PARC D’EQUIPAMENTS
1. Equipaments de titularitat del Departament d’Ensenyament (265)
Llars d’infants
5
Escoles
154
Instituts escola
5
Instituts
63
Escoles oficials d’idiomes
6
Escoles d’ensenyament artístic i/o superior
4
Centres d’educació especial
4
Centres de formació d’adults
24

2. Equipaments de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona (105 de l’IMEB + 43)
Escoles bressol municipals (IMEB)
98
Escoles municipals
13
Instituts municipals
10
Centres d’educació especial
4
Centres de formació d’adults
3
Centres d’ensenyament artístic (IMEB)
6
Centres d’ensenyament artístic
2
Centres administratius
11
Centres administratius (seu de l’IMEB)
1
D) DOTACIONS D’INVERSIONS
1. Dotació del Departament d’Ensenyament (DDE)
2. Dotació de l’Ajuntament de Barcelona IMEB (DAB)
3. Dotació de l’Ajuntament de Barcelona CEB (DAB)

2017- 500.000 €
2017- 150.000 €
2017- 50.000 €

E) RESPOSTA A LES NECESSITATS
A. DIRECTA: En mobiliari, demanat del nou catàleg CEB homologat
B. INDIRECTA: Per transferència econòmica del CEB i amb «Document de criteris»
C. MIXTA: Híbrida entre les dues anteriors
F) CRITERIS DEL PROCEDIMENT
1. Determinació de les prioritats:
1a. Nous centres i creixements anuals
2a. Manteniment i reposició de mobiliari actual
3a. Necessitats per transformació d’espais
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2. Determinació dels models de mobiliari:
a. Segons nou catàleg del Consorci d’Educació
b. Segons alternatives pròpies dels centres
c. Segons solució intermèdia
3. Determinació de les dotacions econòmiques:
3.1. Dotació fixa. Moblament de centres de nova creació (NC) i creixements anuals
(CA) dels centres:
El pressupost per a aquest concepte s’obté descomptant directament les
necessitats de la dotació d’inversió (DI): DI – NC/CA.
3.2. Dotació variable:
3.2.1. Manteniment i reposició de mobiliari:
El pressupost per a aquest concepte serà del 50 % del sobrant (S) de la
dotació d’inversió, descomptades les necessitats del punt a: 50 % S/ (DDE –
NC/CA)
3.2.2. Mobiliari per transformació d’espais:
El pressupost per a aquest concepte serà del 50 % del sobrant (S) de la
dotació d’inversió, descomptades les necessitats del punt a: 50 % S/ (DDE –
NC/CA)
4. Determinació de les assignacions econòmiques per a equipaments:
4.1. Dotació fixa. Moblament de centres de nova creació (NC) i creixements anuals
(CA) dels centres:
Es dotaran directament del pressupost d’inversió (DDE) els imports de les
necessitats de cada centre, ajustats a les ràtios econòmiques que el
Departament d’Ensenyament té assignades a qualsevol sala o espai del
programa funcional d’ensenyament obligatori i d’ensenyament postobligatori.
Cada centre podrà optar per qualsevol de les vies establertes al punt e per tal
d’aconseguir el mobiliari.
4.2. Dotació variable:
4.2.1. Manteniment i reposició de mobiliari:
El pressupost resultant per a aquest concepte es repartirà equitativament
entre els centres que hagin comunicat alguna necessitat en aquest sentit.
Cada centre podrà optar per qualsevol de les vies establertes al punt e per tal
d’aconseguir el mobiliari.
4.2.2. Mobiliari per transformació d’espais:
El pressupost resultant per a aquest concepte es repartirà equitativament
entre els centres que hagin comunicat alguna necessitat en aquest sentit.
Cada centre podrà optar per qualsevol de les vies establertes al punt e per tal
d’aconseguir el mobiliari.
G) SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI
A. DIRECTA: En mobiliari, demanat del nou catàleg del Consorci d’Educació homologat:
El mobiliari serà subministrat directament al centre pel proveïdor i deixat muntat al seu
lloc definitiu.
B. INDIRECTA: Per transferència econòmica del Consorci d’Educació i amb «Document de
criteris»:
La gestió del mobiliari anirà íntegrament a càrrec del centre.
C. MIXTA: Híbrida entre les dues anteriors:
El mobiliari demanat segons nou catàleg del Consorci d’Educació serà subministrat
directament al centre pel proveïdor i deixat muntat al seu lloc definitiu.
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H) FUNCIONAMENT DEL MAGATZEM
1. PER A LA BOTIGA VIRTUAL
Existeix a disposició de tots els centres un llistat al web del Consorci d’Educació de
Barcelona on figura tot l’estoc de mobiliari. Funciona com una free shop. Els centres
ofereixen mobiliari al Consorci d’Educació, que es penja al web, i al seu torn poden
demanar el mobiliari penjat al web. L’única condició requerida és que siguin els
mateixos centres els que recullin el mobiliari.

2. PER AL NOU MOBILIARI
El preu unitari de cada moble gestionat directament pel Consorci d’Educació inclou el
seu subministrament i muntatge al lloc definitiu d’utilització de cada equipament, però
sovint diferents problemes logístics obliguen a disposar del magatzem com a espai
d’emmagatzematge provisional.
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