
 
 

 

El servei d’ Ensenyament  de 
l’Ajuntament de Vilafranca en 

xifres . Any 2014 
 
 

A Vilafranca hi ha un total de 9.727  persones que segueixen algun tipus de 

formació.  D’aquestes, un 73% ho fan en centres públics i un 27% en 

centres privats. 
 

El sistema educatiu compta amb una total de 6.515 alumnes 
escolaritzat en els nivells d’educació infantil, primària i secundària 
obligatòria. 
 

A les escoles i instituts de Vilafranca hi ha 243 aules en funcionament 
(58 a segon cicle d’educació infantil, 114 a educació primària i 71 a educació 
secundària), una part de les quals està per sobre de la ràtio fixada.  Un 52% de 
les aules de segon cicle d’educació infantil (un 58% el curs passat) i un 38% de 
primària  (un 37% el curs passat) acullen més de 25 alumnes, mentre que un 
35% de les aules de secundària (un 32% el curs passat) en tenen més de 30. 
L’any 2011 aquests percentatges eren del 43% a educació infantil, del 63% a 
primària i del 38% a secundària obligatòria. 
 

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

5.849 consultes telefòniques i 4.503 persones han rebut atenció 

personalitzada.  S’ha enviat informació sobre escolarització a les 866 famílies 
amb fills i filles en edat de fer P3 i 1r d’ESO de cara al procés de preinscripció 
ordinària per al curs 2014-2015.    
 

253 alumnes d’incorporació tardana han passat per l’OME (un 28% 
menys que l’any 2013). 
 
Participació en la planificació de l’oferta de places escolars a través de la 

Taula Mixta de Planificació (Generalitat/Ajuntament). S’han fet 3 
reunions. 
 



S’ha donat suport a 13 sessions de comissions i/o subcomissions 
de garanties d’admissió. 
 

S’ha posat en marxa un nou institut públic d’educació secundària al barri 

de la Girada, amb una oferta de 60 places de 1r d’ESO en un terreny cedit 
per l’Ajuntament. 
 

Hem representat l’Ajuntament a 62 reunions de consells escolars de 
18 centres educatius. 
 

A 23 aules de les 4 Llars municipals, 365 nens i nenes i les seves 
famílies han estat atesos i educats per 46 professionals (38 jornades senceres). 
El pressupost global de funcionament ha estat d’1.600.000€. 
 

Al costat de 31 municipis més de la província de Barcelona, hem participat a 3 
sessions de treball del 9è cercle de comparació1

 intermunicipal 
de llars d’infants.  Els resultats que s’obtenen són molt positius en termes 
comparatius: 
 

� Hi ha un percentatge de places de llars d’infants de titularitat  municipal sobre el total 
de places del municipi molt superior a la mitjana (82,8%- 44,0%). 

 
� Hi ha un percentatge força elevat d’infants de 0-3 anys de Vilafranca que són 

alumnes de les llars  municipals d’infants (24,3% - 15,2%).   
 

� Elevada equitat  en l’accés al servei.   Famílies que obtenen bonificació (77,3%-
25,8%). 

 
� El nivell de satisfacció de les famílies  és molt bo. Li atorguen una puntuació global 

lleugerament per damunt de la mitjana (9 – 8,7) sobre 10. 
 

� El pes dels costos de les llars  d’infant en el pressupost municipal és sensiblement 
superior a la mitjana (39,6%-27,9%). 

 
� L’aportació econòmica de l’Ajuntament és superior a la mitjana (65,6%-50,7%).  En 

canvi, l’aportació dels usuaris continua sent sensiblement inferior (27,2%-39,9%). 
 

 

L’EMA Arsenal compta amb un total de 166 alumnes  matriculats en 
cicles formatius de grau mitjà i superior (6,21% menys que el curs anterior), 
dels quals un 73% no resideixen a Vilafranca.  S’han programat ofertes 

formatives no reglades en les que han participat al voltant de 800 alumnes. 

7 alumnes han participat en estades de treball a l’estranger en el marc del 
programa Erasmus de mobilitat Europea.     
És el primer curs que el centre ha ofertat tots els cicles formatius que s’han 
desplegat amb la implantació de la LOE.   Es garanteix la formació de grau 
mitjà i superior de les famílies de joieria i comunicació gràfica i audiovisual.   

                                            
1 S’adjunta document amb els resultats ampliats. 



Per primer cop s’implementa el sistema de tarifació social per establir les 
quotes que han de pagar els usuaris. 
 

S’han atorgat 1.264 ajuts econòmics a l’escolarització2 per tal que  
els alumnes de famílies amb menors ingressos no es quedin al marge de les 
activitats que es consideren bàsiques en el funcionament i la socialització als 

centres educatius durant el curs 2014-2015. Un 19,2% de l’alumnat 
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria han obtingut l’ajut (si tenim 
en compte que els ajuts van destinats únicament a l’alumnat empadronat a 

Vilafranca, aquest percentatge puja fins el 21,5%). Del total de sol·licituds 
rebudes, han obtingut l’ajut un 82,8% (95 alumnes més que el curs anterior).   
El percentatge d’alumnat que ha rebut ajuts s’ha anat incrementant en els 
darrers cinc cursos escolars; 11,1% (curs 2010-2011); 15,3% (curs 2011-2012); 
17,8% (curs 2012-2013); 18,9% (curs 2013-2014) i un 19,2% (curs 2014-2015).   
L’Ajuntament de Vilafranca té previst destinar al voltant de 150.000€ a aquest 
programa.   
 

Un total de 7 centres i 12 alumnes amb NEE amb rebut suport de 

vetlladores durant l’horari de menjador. Es preveu destinar al voltant de 
30.000€ a aquest programa.   
 

Hem gestionat la presència i el treball de 7 conserges en 6 escoles i 1 llar 
d’infants.   En relació a l’any 2011 hi ha una disminució del 27% dels costos 
associats a les consergeries (65.000€).   Aquest és un bon exemple 
d’optimització de recursos garantint una qualitat òptima del servei.    
 
Hem continuat vetllant pels manteniments, reformes, ampliacions o millores de 

11 edificis escolars.   Els costos associats al sosteniment d’aquests 
edificis han estat d’aproximadament 900.000€. 
 

S’han fet intervencions de millora de gran envergadura en diversos 

edificis escolars per un import aproximat de 400.000€. 
 

S’han organitzat 2 sessions plenàries del Consell Escolar 
Municipal. 
 

Han tingut lloc 4 reunions del Consell d’aministració de l’Institut 
Municipal de Formació, constituït a principis de l’any 2014 amb 
l’objectiu de gestionar tres centres educatius de titularitat municipal: l’EMA 
Arsenal, L’EMM M. Dolors Calvet i l’Escola d’Enoturisme de Catalunya amb un 
pressupost global de funcionament d’1.450.000€. 
 
De manera transversal, hem ajudat a revisar i actualitzar el protocol de treball 

per lluitar contra l’Absentisme Escolar. 
                                            
2 S’adjunta document amb els resultats ampliats. 



 
Estem col·laborant amb la Diputació de Barcelona en la implementació d’un 

projecte pilot de prevenció de l’abandonament escolar prematur 
als 3 instituts públics que tenen alumnat de 4t d’ESO.    Es preveu la 
participació de 30 famílies. 
 

Finalitzem el 2014 amb 80 treballadors/es adscrits a la plantilla del Servei 
d’Ensenyament, 23 dels quals pertanyen a l’EPEL Institut Municipal de 
Formació.   La resta són els 7 conserges que treballen a les escoles públiques i 
les 45 persones que, amb diversa tipologia de jornada, han fet possible el 
funcionament de les llars municipals d’infants i les 5 persones que hem 
constituït l’equip tècnic de gestió. 
 
L’any 2014 s’han destinat aproximadament 3.600.000€ a despeses en 

Ensenyament, un 9% del pressupost global de l’Ajuntament. 
 
 

Febrer 2015 


