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RESUM DE LA MEMÒRIA 2013 
 
      IDENTIFICACIÓ DEL SERVEI                                                          .             

Ensenyament 
 

     OBJECTIUS ANUALS                                                                         .  
   
 Avançar en la coresponsabilitat del funcionament del sistema local 

d’Ensenyament al costat de la Generalitat.  

 

 Optar per a que l’Ajuntament sigui reconegut definitivament com a administració 

implicada i responsable en la millora de la qualitat educativa, en la integració 

plena de tots els alumnes i en la implementació d’estratègies que assegurin la 

cohesió present i futura de la població. 

 

 Millorar l’eficiència en la gestió dels recursos que es destinen al sistema educatiu 

local. 

 

 Mantenir l’actual nivell de qualitat de les llars municipals d’infants i el seu 

caràcter eminentment educatiu. Tendir a equilibrar les fonts de finançament per 

tal de garantir la sostenibilitat del servei. 

 

 Consolidar l’oferta formativa de l’EMA Arsenal i adequar els espais per tal de 

garantir-ne la qualitat. 

 

 Consolidar el Consell Escolar Municipal. 

 

 Seguir mantenint un paper actiu en els consells escolars dels centres educatius 

de la vila. 

 

 Col·laborar amb els responsables del manteniment dels edificis per potenciar 

l’estalvi energètic en els edificis educatius amb la consegüent reducció de costos. 

 

 Reclamar al Departament d’Ensenyament la realització de millores en els centres 

educatius que ho requereixen. 

 

 
      ACCIONS DESTACADES                                                                   .             
 
 Informació sobre escolarització a 944 famílies amb fills en edat  de fer P3 i 1r 

d’ESO. 

 

 L’OME (Oficina Municipal d’Escolarització) ha atès un total de 6.695 consultes 

telefòniques i 4.412 persones han rebut atenció personalitzada. 

 

 Participació en la planificació de l’oferta de places escolars a través de la de les 

Taules Mixtes de Planificació (Generalitat/Ajuntament). 

 
 Acompanyament en 298 escolaritzacions fora de termini. 

 

 Suport a 17 sessions de Comissions i subcomissions de garanties d’Admissió. 
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 Actualització constant d’indicadors, dades i xifres del sistema educatiu local. 

 

 S’han dut a terme 2 sessions plenàries del Consell Escolar Municipal. 

 

 Participació tècnica en 53 consells escolars de 18 centres. 

 

 Atorgament de 1.166 ajuts econòmics a l’escolarització pel curs 2013-2014.  

 

 Funcionament de quatre Llars Municipals d’Infants (371 alumnes). 

 

 Enquesta de satisfacció de les famílies usuàries del servei de llars d’infants.   

Resposta del 70% de les famílies i s’ha obtingut una puntuació de 8,8 punt 

sobre 10. 

 

 Participació per 8è any consecutiu en els Cercles de Comparació Intermunicipals 

de llars d’infants impulsats per la Diputació de Barcelona1.  S’obtenen uns 

resultats òptims pel que fa a: l’elevat percentatge de places de titularitat 

municipal sobre el total de places del municipi (82,4%), alt percentatge 

d’infants de 0-3 anys que són alumnes de les llars municipals (25,1%), alt 

percentatge d’alumnes que reben bonificacions (87,7%), baix nivell de baixes 

laborals sobre el total d’hores treballades pel personal educador i educador de 

suport (0.9%) i elevat percentatge de la despesa corrent sobre el pressupost 

municipal (4,6%). Pel que fa a les oportunitats de millora, s’assenyala el baix 

percentatge d’hores no lectives de les educadores de suport sobre el total 

d’hores treballades (6%), l’elevat percentatge de finançament per part de 

l’Ajuntament (43,5%) i la baixa quota mitjana mensual del servei de llar 

d’infants (70€). 

 

 Incorporació de l’EMA Arsenal dins l’EPEL Institut Municipal de Formació.  

 

 Implementació de la nova oferta formativa reglada de l’EMA Arsenal a partir del 

setembre de 2013. El curs 2013/2014 compten amb un total aproximat de 180 

alumnes que segueixen estudis oficials i 900 ocasionals (formació no reglada). 

 

 Atorgament de 67 ajuts estudiants universitaris i de cicles formatius de grau 

superior. 

 

 Programa de suport de vetlladores en horari de menjador que el curs 2013-2014 

està beneficiant un total de 7 centres educatius i 12 alumnes. 

 

 Finalització de la reordenació de les consergeries de les escoles de primària 

públiques.  Racionalització d’horaris que ha suposat una disminució de costos del 

20% en relació a l’any 2011. 

 

 Suport a la conservació, manteniment, neteja i vigilància dels centres d’educació 

infantil i primària públics. 

 
 S’han destinat aproximadament 3.500.000€ a despeses en Ensenyament, un 

9% del pressupost global de l’Ajuntament. 

 
 

                                                           
1 Dades relatives al curs 2011/2012 
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      VALORACIÓ                                                                                   .             

 
En general podem afirmar que s’han assolit bona part dels objectius que es van 

fixar per l’any 2013. 

 

 S’han incorporat algunes millores en les bases del programa d’ajuts a 

l’escolarització que ens han  permès, entre d’altres coses, millorar la 

transparència pel que fa a la justificació de les despeses.  També s’han recollit 

aportacions dels centres per ajustar el programa a les noves necessitats que van 

sorgint.    Enguany un 18,1% de la població escolar de P3 a 4t d’ESO han estat 

beneficiaris d’aquest programa. 

 

 Pel que fa als temes de planificació de places escolars, el curs 2013-2014 ha 

estat complex, ja que es van haver d’obrir 21 grups de P3 (quatre més que el 

curs anterior per donar cabuda a tots els infants d’aquesta edat empadronats a 

la vila). Això va implicar dobles línies a tots els centres que les tenien 

autoritzades i fixar un “bolet” que es va ubicar a l’escola Dolors Piera.  També es 

va haver d’obrir un nou grup de P4 a l’escola Baltà Elias per encabir tot 

l’excedent d’alumnes en aquesta franja d’edat. Pel que fa a 1r d’ESO es van 

mantenir els 12 grups del curs anterior. Aproximadament un 90% dels alumnes 

van entrar al centre demanat en primera opció. 

 

 S’han reduït costos associats a la conservació, el manteniment, la  neteja i la 

vigilància dels centres d’educació infantil i primària públics. Un aspecte a 

destacar ha estat la racionalització dels horaris de consergeria que han permès 

un estalvi del 6% en relació a l’any 2012. 

 

 S’han mantingut els criteris d’austeritat en la gestió de les llars sense que això 

hagi afectat a la qualitat del servei.  Les famílies que han utilitzat el servei el 

valoren amb 8,8 sobre 10. La tarifació social es consolida com una estratègia 

que garanteix l’equitat pel que fa a l’accés al servei.    

 

 S’ha diversificat l’oferta formativa reglada de l’EMA Arsenal, ampliant la família 

Comunicació Gràfica i Audiovisual que passa a tenir un total de quatre cicles 

formatius (dos de grau mitjà i dos de grau superior).  Es manté la família de 

Joieria d’Art, ja que és l’únic referent a Catalunya pel que fa a l’oferta del cicle 

formatiu de grau mitjà.  El centre ha passat a gestionar-se de manera directa a 

través de la figura de l’EPEL “Institut Municipal de Formació”. 

 

 S’han fet avenços importants pel que fa a la tramitació electrònica per part del 

ciutadà, especialment a les llars d’infants on un 78% de les famílies han pogut 

tramitar la preinscripció sense haver-se de desplaçar a l’Ajuntament.   S’han 

establert convenis amb altres administracions per tal d’accedir a la informació 

que anteriorment havia d’aportar la família de manera presencial.  

 

 L’Oficina Municipal d’Escolarització es consolida com un mecanisme de 

corresponsabilitat en el funcionament dels sistema local d’ensenyament, 

dedicant una atenció especial a informar i donar suport a les famílies que han 

d’escolaritzar els seus fills o filles.  Enguany s’han atès un total 9.102 consultes. 

 

 Encara queda força recorregut per avançar en tot el referent al repartiment 

equilibrat de l’alumnat amb majors dificultats en el conjunt de centres educatius. 

En aquest sentit, intentem treure el màxim del profit de les eines que estan al 
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nostre abast (Oficina Municipal d’Escolarització, Taules Mixtes de Planificació, 

Comissions de garanties d’admissió, etc...) per exercir la nostra influència com a 

administració compromesa amb la millora de la qualitat educativa de la nostra 

població. 

 

 Es continuarà instant als centres educatius perquè es comprometin a reformular 

l’oferta d’activitats i serveis perquè sigui més racional, econòmica i integradora. 

 

 Destacar que malgrat la reducció de personal i les incerteses generades pels 

nombrosos canvis de regidors que s’han patit al llarg de l’any, el compromís i la 

implicació del personal del servei amb els objectius de l’organització ha estat a 

l’alçada de les circumstàncies i això ha fet possible que el ciutadà no s’hagi vist 

afectat, tal i com ens ho confirmen els diversos indicadors que anem analitzant 

al llarg de l’any.   

 

 

      OBJECTIUS PROPER EXERCICI                                                   .                                                                                                                      

.             
 Seguir avançant en tot el referent al repartiment equilibrat de l’alumnat amb 

majors dificultats en el conjunt de centre educatius del a vila i assolir uns índexs 

d’equitat més elevats. 

 

 Millorar l’eficiència en la gestió dels recursos que es destinen al sistema educatiu 

local. 

 

 Seguir afinant els criteris del programa de suport econòmic a les famílies en 

col·laboració amb els agents que intervenen. 

 

 Mantenir l’actual nivell de qualitat de les llars municipals d’infants i el seu 

caràcter educatiu.    

 

 Tendir a equilibrar les fonts de finançament de les llars per tal de garantir la 

sostenibilitat del servei. 

 

 Analitzar exhaustivament els costos de les places de llars dels infants de 4-8 

mesos i repensar serveis alternatius de suport a les famílies en la criança de les 

seves criatures que siguin més sostenibles a nivell econòmic i que tinguin una 

major incidència en les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. 

 

 Consolidar la nova oferta formativa reglada de l’EMA Arsenal en l’àmbit del 

disseny gràfic i audiovisual i adequar els espais del centre per tal de garantir que 

es puguin prestar uns servei amb uns estàndards de qualitat òptims. 

 

 Tendir a equilibrar les fonts de finançament de l’EMA Arsenal per tal de garantir 

la sostenibilitat del servei. 

 

 Consolidar el Consell Escolar Municipal i fer que es converteixi en un veritable 

òrgan de participació de la comunitat educativa local. 

 

 Seguir mantenint un paper actiu en els consells escolars dels centres educatius 

de la vila. 
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 Seguir col·laborant amb els responsables del manteniment dels edificis per 

potenciar l’estalvi energètic en els edificis educatius amb la consegüent reducció 

de costos. 

 

 Tirar endavant diverses intervencions de millora en els edificis escolars que 

presenten majors dèficits. Tot i així, caldrà seguir reclamant a la Generalitat de 

Catalunya que assumeixi el cost d’aquestes intervencions que són de la seva 

competència. 

 

 Aprofitar les sinèrgies de col·laboració que es poden arribar a establir entre els 

diferents serveis de l`àrea fruit de la creació de la nova figura de coordinació 

tècnica. 

 

 Seguir potenciant l’administració electrònica i totes eines i recursos informàtics 

que tinguem al nostre abast. 

 

 Rendir comptes davant la ciutadania dels recursos públics que l’Ajuntament 

destina al sistema educatiu local. 


