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AGRUPACIO                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 11.Aconseguir un model universitari que opti per l'excel·lència, la captació de talent i la internacionalització, tot impulsant 

mesures que millorin l'eficàcia i l'eficiència del sistema universitari català. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés i continuïtat dels estudis universitaris i afavorir la mobilitat dels estudiants, mitjançant un sistema de 
beques i ajuts. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu a la que s'adreça aquest programa són els estudiants del sistema universitari català. 

Descripció detallada de la necessitat: 
Les beques i els ajuts a l'estudi són una de les peces clau per garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació universitària, i una de les eines principals 
de què es pot dotar el sistema universitari per combatre tot tipus de desequilibris en aquest àmbit, ja siguin de tipus socioeconòmic, cultural, territorials 
o de gènere. Arran de la sentència STC 188/2001, de 20 de setembre, que reconeix a les comunitats autònomes competències pel que fa a la 
regulació i gestió de les beques a l'estudi en el marc de la normativa bàsica estatal, l'article 45 de la Llei Orgànica d'Universitats estableix que l'Estat ha 
de determinar la normativa bàsica sobre beques, sense detriment de les competències normatives i d'execució de les comunitats autònomes. Malgrat 
la sentència del Tribunal Constitucional, fins ara no ha estat possible l'efectivitat del traspàs. Des de la Generalitat de Catalunya es segueixen 
esmerçant esforços en aconseguir el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts a l'estudi, per tal de desenvolupar un sistema de beques i 
ajuts propis adaptats a la situació real de Catalunya. Malgrat això, i donat que aquest traspàs no s'ha dut a terme, des de l'any 2005 el Ministeri 
competent en matèria d'educació i la Generalitat de Catalunya han subscrit diversos convenis de col·laboració per tal què la gestió de les beques i 
ajuts a l'estudi destinats als estudiants amb domicili familiar a Catalunya, es dugui a terme a través de la Generalitat, concretament mitjançant l'Agència 
de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
Aquesta col·laboració es materialitza mitjançant la signatura, cada curs acadèmic, d'un conveni de col·laboració, i abasta la gestió, concessió i 
pagament de les beques i ajuts. D'altra banda, i mentre no es produeix el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts, la Generalitat de 
Catalunya, desenvolupa, amb recursos propis, una política complementària d'ajuts. El Decret 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels 
serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-14 estableix a l'article 4 que, per tal 
de garantir el principi d'equitat, es destini el 25% dels ingressos addicionals recaptats a les convocatòries de beques Equitat i beques Excel·lència. 
 

Marc regulador del programa: 
El programa es troba emmarcat, d'una banda, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i, per altra banda, en la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. així com en el Reial Decret-llei 14/2012, de 20 
d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. Pel que fa a les convocatòries de les beques Equitat i beques 
Excel·lència, s'estableixen a l'article 4 del Decret 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-14. 
 
Missió 
Dotar un sistema de beques i ajuts adaptat a la realitat socioeconòmica i territorial del país el qual garanteixi que cap estudiant universitari, que 
compleixi les condicions per cursar estudis universitaris amb aprofitament, no resti exclòs per raons econòmiques o territorials i, en conseqüència, es 
garanteixi la igualtat d'oportunitats en l'accés i la continuïtat dels estudis universitaris. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Assolir el sostre competencial previst a l'Estatut de Catalunya, amb el corresponent finançament, en matèria de beques i ajuts universitaris. (OE11.9) 
 1. Fer efectiu el traspàs de competències per atorgar les beques i ajuts a l'estudi universitari. 
 2. Fomentar la mobilitat dels estudiants dins i fora de la universitat d'origen i en universitats europees. 
 3. Fomentar la mobilitat dels estudiants de comarques de l'Alt Pirineu i Aran. 
· Aconseguir garantir la igualtat en l'accés als estudis universitaris i la seva continuïtat. (OE11.10) 
 1. Assolir una gestió eficaç i eficient de les convocatòries de beques i la seva resolució. 
 2. Assegurar el compliment de les condicions d'atorgament de beques i ajuts per part dels beneficiaris. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2011 2012 2013 2014 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre de beneficiaris de la convocatòria MOBINT Nombre OE11.9 1.886,00 1.500,00 1.500,00

2. Nombre de beneficiaris de la convocatòria APA Nombre OE11.9 293,00 250,00 250,00
3. % de millora de l'anglès en l'expedient acadèmic dels becats 
per la Fund.P. Enseny. Angl % OE11.10 20,51 23,61 20,00 15,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 53.322,36
2 Despeses corrents de béns i serveis 302.312,00
3 Despeses financeres 242.500,00
4 Transferències corrents 2.825.183,96
6 Inversions reals 817,90
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.424.136,22

 

Llocs de treball pressupostats del programa 2
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AGRUPACIÓ                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi 

GESTOR DE PROGRAMA          : 8080. Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació 
en Anglès Subsector: Fund 

 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Aconseguir garantir la igualtat en l'accés als estudis universitaris i la seva continuïtat. (OE11.10) 
 1. Assolir una gestió eficaç i eficient de les convocatòries de beques i la seva resolució. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2011 2012 2013 2014  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'estudiants matriculats a l'EOI Nombre OE11.10 161,00 179,00 119,00 122,00

2. Nombre de beques concedides amb igual recursos Nombre OE11.10 156,00 108,00 110,00 110,00

3. Nombre de sol·licituds de beques Nombre OE11.10 389,00 377,00 400,00 410,00

4. Nombre de professors Nombre OE11.10 13,00 17,00 17,00 17,00

5. % respostes positives en enquestes de satisfacció % OE11.10 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Nombre de becats que finalitzen els estudis superiors i 
accedeixen al món laboral Nombre OE11.10 2,00 4,00 1,00 1,00

 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Realització de cursos de perfeccionament d'anglès per a estudiants de segon cicle d'ESO i ensenyaments post obligatoris. 
2. Realització de cursos de batxillerat als Estats Units. 
3. Realització de cursos universitaris als Estats Units. 
4. Realització d'estudis de postgrau en llengua anglesa als Estats Units. 
5. Organització del Concurs d'oratòria en anglès a la comarca de la Selva. 
6. Realització de cursos intensius d'estiu per a alumnes de secundària de Santa Coloma. 
7. Realització d'enquestes de satisfacció. 
8. Realització de l'anàlisi de seguiment dels expedients acadèmics dels becats. 
9. Col·laboració en el funcionament de l'Aula de l'Escola d'Idiomes a Santa Coloma. 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 53.322,36
2 Despeses corrents de béns i serveis 302.312,00
3 Despeses financeres 242.500,00
4 Transferències corrents 142.400,00
6 Inversions reals 817,90
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 741.352,26

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 2
 




