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RESUM DE LA MEMÒRIA 2015 
 
      IDENTIFICACIÓ DEL SERVEI                                                          .             
 
Ensenyament 
 
L'Ajuntament de Vilafranca, conscient de la importància que té l'educació en la 
cohesió present i futura de la població, col·labora amb els centres educatius, tira 
endavant accions pròpies i participa en totes les iniciatives relacionades amb la 
formació dels vilafranquins i vilafranquianes. 
 
 
     OBJECTIUS ANUALS                                                                         .             
 

1. Avançar en la corresponsabilitat del funcionament del sistema local 
d’Ensenyament al costat de la Generalitat de Catalunya. 

 
2. Garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i joves en l’accés a una 

educació de qualitat i amb vocació inclusiva. 
 
3. Impulsar estratègies que permetin una distribució equilibrada de l’alumnat 

amb necessitats educatives específiques entre tots els centres educatius de 
la vila. 

 
4. Mantenir l’actual nivell de qualitat de les llars municipals d’infants (a nivell 

educatiu i de gestió) que ve avalat pels resultats dels cercles de comparació 
i de les enquestes de satisfacció de les famílies que en són usuàries. 

 
5. Consolidar l’Escola Municipal d’Art Arsenal com a centre educatiu de 

referència dels estudis d’Arts Plàstiques i Disseny i projectar-lo més enllà de 
la nostra comarca. 

 
6. Dur a terme intervencions de manteniment i millora de les instal·lacions dels 

centres educatius públics basades en criteris de seguretat i eficiència 
energètica. 

 
7. Avançar cap a l’administració electrònica adaptant i transformant la nostra 

relació amb els usuaris per tal de facilitar-los les consultes i tramitacions. 
 

8. Rendir comptes davant la ciutadania dels recursos públics que l’Ajuntament 
destina al sistema educatiu local, orientant-nos cap a la consecució d’uns 
objectius basats en el bé comú. 

 
 
 
      ACCIONS DESTACADES                                                                   . 
 

� Participació en la planificació de l’oferta de places escolars a través de la 
Taula Mixta de Planificació (Generalitat/Ajuntament). 

 
� A Vilafranca hi ha un total de 9.652 persones que segueixen algun tipus de 

formació. D’aquestes, un 73% ho fan en centres públics i un 27% en centres 
concertats. 
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� El sistema educatiu local compta amb un total de 6.639 alumnes 

escolaritzats en els nivells d’educació infantil, primària i secundària 
obligatòria, 124 alumnes més que el curs passat. 

 
� El nou institut públic d’educació secundària al barri de la Girada ha 

incrementat la seva oferta amb un total de 90 places de 1r d’ESO. 
 

� S’ha donat suport a 11 sessions de comissions i subcomissions de garanties 
d’admissió. 

 
� Acompanyament en 232 escolaritzacions fora de termini (21 menys que 

l’any 2014). 
 

� Actualització d’indicadors, dades i xifres del sistema educatiu local. 
 

� El mes de març va tenir lloc la darrera sessió plenària del Consell Escolar 
Municipal de la legislatura.   El més de novembre es va constituir el nou 
consell. 

 
� Participació tècnica en 51 consells escolars en diversos centres educatius de 

la vila. 
 

� Atorgament de 1.307 ajuts econòmics a l’escolarització pel curs 2014-2015.   
Un 19,9% de l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària obligatòria 
han obtingut l’ajut (l’any 2014 el percentatge va ser del 18,9%). 

 
� Un total de 8 centres i 21 alumnes amb necessitats educatives específiques 

rebran suport de vetlladores durant l’horari de menjador el curs 2015-2016. 
S’han ampliat les hores i es dóna cobertura a tot l’horari de migdia. 

 
� Funcionament de 4 Llars Municipals d’Infants amb un total de 336 nens i 

nenes que han estat atesos per 44 professionals (36 jornades senceres).    
S’ha produït una davallada de la matrícula respecte el curs 2014-2015.    Per 
pal·liar els efectes que això podria comportar s’han flexibilitzat els grups per 
poder atendre la demanda que inicialment quedava desatesa (infants més 
petits). 

 
� S’ha dut a terme una enquesta de satisfacció dels usuaris de les llars 

municipals d’infants amb una participació de 267 famílies (un 74% del 
total). La puntuació que atorguen les famílies és d’un 8,97 sobre 10.  Els 
aspectes relacionats amb l’activitat educativa i el personal docent (grau de 
satisfacció dels infants, personal educador, ambient a l’aula, etc...) són els 
més ben valorats. 

 
� Al costat de 38 municipis més de la província de Barcelona s’ha participat en 

3 sessions de treball del 10è cercle de comparació intermunicipal de llars 
d’infants.  Els resultats obtinguts són molt bons en termes comparatius. 

  
� S’ha gestionat la presència i el treball de 7 conserges en 6 escoles i 1 llar 

d’infants. 
 

� L’EMA Arsenal compta amb un total de 178 alumnes matriculats en cicles 
formatius de grau mitjà i superior (7,2% més que el curs anterior), dels 
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quals un 73% no resideixen a Vilafranca. El centre està participant en una 
comissió impulsada pel Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de 
dissenyar mesures flexibilitzadores per aplicar-les als ensenyaments de 
règim especial. 

 
� S’ha continuat vetllant pels manteniments, reformes i millores d’11 edificis 

escolars. 
 

� S’ha dut a terme la segona fase d’adequació de l’edifici dels Trinitaris on 
està ubicada l’EMA Arsenal.  També s’ha renovat el mobiliari i l’equipament 
informàtic del centre.  El cost global de l’obra ha estat d’aproximadament 
700.000€. 

 
� Seguim treballant en la implementació d’un projecte pilot sobre 

abandonament escolar prematur a 2 instituts públics que tenen alumnat de 
4t d’ESO. 

 
� S’ha participat en l’elaboració del Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès.   

 
� S’ha treballat amb els tècnics de serveis socials en temes d’interès comú: 

ajuts a l’escolarització, escolarització de nens i nenes amb NEE a les llars 
municipals d’infants, comissions socials, indicadors de dificultat, etc... 

 
� S’ha treballat amb els tècnics del servei de formació i ocupació en temes 

d’interès comú: programes de formació i inserció, formació professional 
dual, mòduls d’aprenentatge productiu, etc... 

 
� S’ha treballat amb els tècnics del servei de joventut en temes d’interès 

comú: orientació educativa, prevenció de l’abandonament escolar prematur, 
Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès, etc... 

 
� S’ha participat en la comissió tècnica d’infància. 

 
� S’ha participat en 5 reunions del consell d’administració de l’Institut 

Municipal de Formació. 
 

� S’ha participat en 5 reunions de la Taula de Directius d’Educació impulsada 
per la Diputació de Barcelona i integrada pels responsables tècnics dels 17 
municipis més grans de la província. 

 
� S’han destinat aproximadament 4.000.000 d’euros a serveis i/o programes 

gestionats pel servei d’Ensenyament, un 10% del pressupost global de 
l’Ajuntament. 

 
� I d’altres com: 

 Participació en el procés selecció de la directora de l’escola Mas i 
Perera. 

 Disseny i implementació d’un procediment de promoció interna del 
personal educador de les llars d’infants. 

 Visites de la regidora d’Ensenyament a tots els centres educatius de 
la Vila durant el mes d’octubre. 

 Disseny dels continguts de la nova pàgina web. 
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      OBJECTIUS PROPER EXERCICI                                                   .                                                                                           
.             
 

1. Analitzar els moviments demogràfics que afectin a l’escolarització i fer 
propostes per atendre les noves necessitats que puguin aparèixer. 

 
2. Elaborar un pla d’usos d’equipaments educatius per donar resposta a les 

noves necessitats d’escolarització, així com per la seva optimització fora 
de l’horari lectiu.  

 
3. Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament en la implementació de 

mesures per a l’escolarització equilibrada. 
 

4. Ampliar, en la mesura del possible, l’impacte del programa d’ajuts 
econòmics a l’escolarització incrementant el nombre de beneficiaris. 

 
5. Donar suport als centres educatius que ho requereixen per posar en 

marxa plans d’innovació pedagògica. 
 

6. Continuar amb les intervencions de manteniment i millora dels edificis 
escolars seguint criteris de seguretat i eficiència energètica. 

 
7. Elaborar una bateria d’indicadors que permetin avaluar el grau de 

satisfacció dels alumnes que segueixen algun tipus de formació a l’EMA 
Arsenal. 

 
8. Desenvolupar un pla de qualitat que contempli la implementació de 

mesures flexibilitzadores (FP dual, acreditació de competències, 
ensenyaments a distància, etc...) en els ensenyaments reglats de l’EMA 
Arsenal, així com el desenvolupament de projectes innovadors 
(incorporació de la llengua anglesa al currículum, etc...). 

 
9. Donar suport a la construcció i posada en marca del nou edifici de 

l’Institut Nou de Vilafranca. 
 

10. Donar compliment als objectius del Pla Territorial Educatiu de l’Alt 
Penedès. 

 
11. Elaboració de la carta de serveis de manera coordinada amb la resta de 

serveis de l’àrea. 
 
 
 
      VALORACIÓ                                                                                   .             
 
El grau d’assoliment dels objectius que es van fixar per l’any 2015 ha estat força 
satisfactori. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
 
 
 

 

 

 

 

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 · www.vilafranca.cat  

Escolarització 
 

� S’ha establert un bon clima de col·laboració amb la inspecció.   Els 
inspectors valoren de manera molt positiva el suport tècnic de l’Ajuntament 
a les comissions i subcomissions de garanties d’admissió. 

 
� S’amplien els trams d’ingressos del programa d’ajuts econòmics a 

l’escolarització, motiu pel qual augmenta el nombre de beneficiaris (que era 
l’objectiu que es perseguia).     Els centres segueixen tenint dificultats per 
adaptar-se a les exigències de control econòmic del programa. 

 
Consergeries, neteja i manteniment d’edificis escolars 

 
� En les visites que s’han fet als centres educatius per parlar amb els equips 

directius no ha aparegut cap queixa ni incidència relacionada amb aquests 
temes.  Aquest és un bon indicador per mesurar el nivell de satisfacció 
envers el servei, que considerem que és bo. 

 
� Es valoren de forma molt positiva les actuacions de millora que s’han dut a 

terme en diversos centres educatius i llars d’infants de titularitat pública 
durant l’estiu.  Cal millorar la planificació de les obres per tal que es puguin 
executar dins els terminis previstos. 

 
� S’han pogut dur a terme intervencions per millorar de manera significativa 

l’eficiència energètica de diversos edificis escolars (substitució de 
tancaments exteriors, domotització instal·lacions, renovació de calderes, 
etc...). 

 
� S’ha donat suport a projectes de manteniment d’alguns edificis escolars 

impulsats per les AMPA amb el suport dels respectius equips directius:  
“Renta’m la cara” a l’Escola Estalella i Graells i “Aïllament acústic” del 
menjador de l’Escola Cristòfor Mestre. 

 
Llars Municipals d’Infants 

 
� Un 68% de les places de llars d’infants que hi ha a Vilafranca són de 

titularitat municipal.  S’està atenent tota la demanda. 
 
� És el desè any consecutiu que l’Ajuntament de Vilafranca participa en el 

cercle de comparació intermunicipal de Llars d’Infants impulsat per la 
Diputació de Barcelona juntament amb 37 municipis més.   Els resultats 
obtinguts són molt satisfactoris en termes comparatius.  La valoració global 
de les llars en una escala del 0 al 10 es d’un 8,9 de mitjana, una dada 
obtinguda a partir de les entrevistes telefòniques fetes a 267 famílies triades 
aleatòriament (un 74% del total). 

 
 
Escola Municipal d’Art Arsenal 

 
� Finalització de les obres d’ampliació i millora de l’edifici on s’ubica l’escola.   

Dotació de l’equipament informàtic i el mobiliari necessari per atendre les 
necessitats formatives de l’alumnat del centre. 

 
� Àmplia projecció exterior del centre que queda reflectida en l’elevat 

percentatge d’alumnes matriculats que no són de Vilafranca. 
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� Increment de l’alumnat global del centre respecte al curs anterior (7,2%).  
Tot i així, es produeix una certa davallada d’alumnat de cicles formatius de 
grau superior.   Caldrà avaluar-ne els motius i cercar propostes de millora. 

 
 
S’ha elaborat i sistematitzat un sistema d’indicadors que ens permet avaluar 
l’impacte de les nostres polítiques educatives i rendir comptes davant la ciutadania 
dels recursos públics que l’Ajuntament destina al sistema educatiu local.   Per tal de 
seguir avançant per aquest camí caldria una millora de les eines informàtiques que 
tenim al nostre abast. 
 
Una de les dificultats amb les que ens trobem és la disminució i fins i tot supressió 
d’algunes de les línies de finançament que s’estaven rebent per garantir el 
sosteniment de serveis que tenim delegats (llars d’infants, escola municipal d’art, 
Oficina Municipal d’Escolarització, Escola de Música, etc...). 
 
 
 


