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AGRUPACIO                                : Educació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 424. Serveis complementaris a l'educació 
 
Pla de Govern:  1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom 
Pla Departamental: 3.Un model que garanteixi l'accés i l'èxit educatiu per a tothom 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La Llei d'Educació de Catalunya estableix que les administracions públiques han d'oferir la prestació gratuïta dels serveis de transport i menjador 
escolar, durant l'ensenyament obligatori i en els ensenyaments declarats gratuïts, als alumnes que visquin en poblacions sense centre docent, en 
nuclis de població allunyats o en zones rurals i als alumnes amb necessitats educatives específiques. La Llei d'Educació de Catalunya matisa que, 
atenent la naturalesa del desplaçament i en funció del nivell de renda de les famílies, els ajuts poden ser parcials. La mateixa Llei estableix que les 
administracions públiques han de promoure mesures que facilitin l'accés o la continuïtat de tots els alumnes a les activitats complementàries i 
extraescolars i, si escau, als ensenyaments post obligatoris de batxillerat i de formació professional. D'altra banda, el Departament, per mitjà de l'oferta 
de serveis educatius, ha de proporcionar suport i assessorament presencial i telemàtic als centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, a 
llur professorat i a llurs alumnes i famílies. 
 

Població objectiu: 
Pel que fa als ajuts de transport i menjador escolar obligatoris, els Decrets 160/1996 i 161/1996, que es detallen en el marc regulador del programa, 
estableixen la població objectiu que pot arribar a ser beneficiària d'aquests serveis, mentre que per la resta d'activitats complementàries (inclòs el 
transport i el menjador no obligatoris), pot arribar a ser tot l'alumnat que cursa alguna etapa educativa obligatòria i durant tota l'etapa o només durant 
algun període. Quant als serveis educatius, s'adrecen a tots els alumnes, excepte aquells adreçats als alumnes amb necessitats educatives especials 
(com els centres de recursos per a persones amb necessitats auditives o visuals). 
 
Descripció detallada de la necessitat: 
Per garantir l'equitat en l'accés a l'educació no universitària i la igualtat d'oportunitats necessària per a tots els alumnes, sigui quina sigui la seva 
residència, els ajuts que s'atorguen en concepte de transport i menjador escolars obligatoris constitueixen un pilar fonamental. Donat el nombre de la 
població objectiu d'aquests serveis, la presència o no d'aquests ajuts pot ser un factor que condicioni molt l'absentisme escolar i el conseqüent 
abandonament prematur. Així mateix, per als alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la seva inadaptació al medi escolar en 
els centres que imparteixen l'etapa d'ESO, s'ofereixen les unitats d'escolarització compartida, que ofereixen la possibilitat de seguir l'ESO en un grup 
reduït, d'acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades que facilitin la posterior inserció laboral del alumnes, però també que 
promoguin l'adquisició de les habilitats necessàries per a la seva readaptació al medi escolar ordinari. Tenint en compte l'increment d'alumnat a la 
formació professional de persones de més de 25 anys en els últims cursos, les quals solen disposar d'experiència laboral, s'han implantat, mitjançant 
resolució ENS/1891/2012, mesures flexibilitzadores en l'oferta d'aquests ensenyaments, per tal de possibilitar l'adaptació a les situacions personals i 
professionals de l'alumnat i millorar l'oferta i la qualitat de l'educació. La Llei 10/2015 del 19 de juny de formació i qualificació estableix que cal 
desplegar un pla d'acreditació i qualificació professionals per atendre les persones amb mancances de qualificació professional per tal que puguin 
accedir de manera regular i estable a un procediment per a acreditar llur experiència professional que els permeti qualificar-se per a poder obtenir un 
lloc de treball o accedir a un itinerari personalitzat de formació.. També cal citar la tasca que desenvolupen els Serveis Educatius, formats per equips 
multi professionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i concertats, als seus alumnes i famílies, i que es componen de: 
centres de recursos pedagògics; equips d'assessorament i orientació psicopedagògics; equips de suport i d'assessorament en llengua, interculturalitat i 
cohesió social (aquests tres conformen el servei educatiu de zona, donant servei a una zona educativa específica); centres de recursos per a persones 
amb necessitats auditives i visuals, que es configuren com serveis educatius específics, i els camps d'aprenentatge. Per últim, cal citar d'altres serveis 
que es presten, com els serveis d'atenció en llengua de signes, l'atenció específica a alumnes amb greus problemes de mobilitat o discapacitats o les 
activitats per a la promoció escolar de l'alumnat del poble gitano. 
 

Marc regulador del programa: 
Pel que fa al transport i menjador escolars, article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, que es troba desplegat pel Decret 161/1996, de 14 
de maig, que regula el servei escolar de transport, el Reial Decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i 
Decret 160/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de menjador. Pel que fa a la resta de serveis complementaris, estan previstos en 
diversos articles de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació, i en el Decret 150/2017 de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema 
educatiu inclusiu. 
 
Missió 
Garantir l'equitat en l'accés al Servei Educatiu de Catalunya, tant a través del  suport a les famílies per facilitar l'escolarització dels seus fills garantint el 
transport i menjador obligatoris i finançant, dintre de les possibilitats que ofereix el marc de restriccions pressupostàries, els no obligatoris; com de 
l'impuls d'altres serveis complementaris com els plans educatius d'entorn, o els serveis personalitzats d'atenció a alumnes amb necessitats educatives 
específiques. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Augmentar la corresponsabilitat del món municipal en el sistema educatiu (OE3.1) 
 1. Potenciar els plans educatius d'entorn 
ꞏ Equiparar criteris d'accés a beques menjador amb criteris de risc de pobresa (OE3.2) 
 1. Elaborar una nova normativa reguladora del servei de menjador 
ꞏ Potenciar l'aprenentatge al llarg de la vida (OE3.3) 
 1. Revisar els objectius, l'organització, el model de l'oferta formativa i els perfils professionals de l'educació d'adults 

 
2. Promoure els serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic d'aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o activitats 

socials. 
 3. Promoure l'avaluació i acreditació  de competències professionals 
ꞏ Aconseguir que tot l'alumnat sigui escolaritzat en igualtat de condicions, mitjançat l'equitat en l'accés als serveis complementaris a l'ensenyament 
(OE3.4) 
 1. Garantir la igualtat d'oportunitats i una millor protecció del dret dels infants a l'educació 
 2. Augmentar el nombre i dotació de beques i ajuts 
 3. Facilitar una formació integral als joves músics potenciant el nivell d'excelꞏlència 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'usuaris del transport escolar obligatori Nombre OE3.4 25.658,00 25.438,00 25.600,00 25.600,00

2. Nombre d'usuaris de menjador escolar obligatori Nombre OE3.4 8.820,00 8.813,00 9.500,00 9.500,00

3. Nombre d'alumnes atesos a les unitats d'escolarització 
compartida 

Nombre OE3.3 1.603,00 1.687,00 1.400,00 1.700,00

4. Nombre d'encontres que ha organitzat la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya 

Nombre OE3.4 12,00 13,00 10,00 11,00

5. Nombre d'usuaris de transport escolar no obligatori Nombre OE3.4 16.150,00 16.741,00 20.400,00 16.800,00

6. Nombre d'usuaris de menjador escolar no obligatori Nombre OE3.4 80.706,00 98.178,00 98.000,00 106.000,00

7. Inscrits a l'assessorament i reconeixement acadèmic 
d'aprenentatges assolits per experiència laboral o act.socials 

Nombre OE3.3 1.664,00 1.846,00 7.123,00 8.005,00

8. Nombre d'alumnes atesos pels equips d'assessorament 
psicopedagògic 

Nombre OE3.4 81.220,00 82.345,00 81.300,00 81.400,00

9. Nombre d'alumnes que participen en les activitats dels camps 
d'aprenentatge 

Nombre OE3.4 95.070,00 101.631,00 103.150,00 103.000,00

10. Nombre d'alumnes atesos pels centres de recursos per a 
l'alumnat amb greus dificultats d'audició, llenguatge i/o 
comunicació (CREDA) 

Nombre OE3.4 4.418,00 4.973,00 4.450,00 4.683,00

11. Nombre d'alumnes atesos pels centres de recursos per a 
alumnes amb greus dèficits visuals (CREDV) 

Nombre OE3.4 1.166,00 1.140,00 1.150,00 1.151,00

12. Nombre d'alumnes atesos pels centres de recursos 
educatius per a trastorns del desenvolupament i de la conducta 
(CRETDIC) 

Nombre OE3.4 1.122,00 1.308,00 1.200,00 1.308,00

 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 245.154,48
2 Despeses corrents de béns i serveis 18.873.817,12
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 139.605.730,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 158.724.701,60
 

   

Llocs de treball pressupostats del programa 6
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AGRUPACIÓ                                : Educació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 424. Serveis complementaris a l'educació 
GESTOR DE PROGRAMA          : EN01. Gabinet i SG d'Educació Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Aconseguir que tot l'alumnat sigui escolaritzat en igualtat de condicions, mitjançat l'equitat en l'accés als serveis complementaris a l'ensenyament 
(OE3.4) 
 1. Garantir la igualtat d'oportunitats i una millor protecció del dret dels infants a l'educació 
 2. Augmentar el nombre i dotació de beques i ajuts 
 3. Facilitar una formació integral als joves músics potenciant el nivell d'excelꞏlència 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència de recursos a l'entitat 8230. 
2. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del gestor 8230, entitat receptora dels recursos. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 550.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 550.000,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Educació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 424. Serveis complementaris a l'educació 
GESTOR DE PROGRAMA          : EN07. Secretaria de Polítiques Educatives Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre contractes amb entitats en relació amb les Unitats 
d'Escolarització Compartida 

Nombre OE3.4  28,00 28,00

2. Nombre convenis amb ajuntaments en relació a les Unitats 
d'Escolarització Compartida 

Nombre OE3.4 23,00  23,00 27,00

3. Nombre d'hores contractades d'intèrpret de llengua de signes Nombre OE3.4  37.000,00 37.000,00

4. Nombre d'aules integrals de suport (AIS) Nombre OE3.4  30,00 20,00

5. Nombre d'ajuntaments participants en plans educatius 
d'entorn 

Nombre OE3.1   111,00

6. Taxa de no ocupats de 18 a 24 anys que no cursen estudis % OE3.3  15,50 15,80
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Augmentar el nombre i dotació de beques i ajuts. 
2. Impulsar, a través dels PEE, un model que inclogui la perspectiva comunitària i la coresponsabilitat de l'administració local. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 18.451.471,60
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 139.605.730,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 158.057.201,60
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Educació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 424. Serveis complementaris a l'educació 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8230. Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya Subsector: FUND. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Aconseguir que tot l'alumnat sigui escolaritzat en igualtat de condicions, mitjançat l'equitat en l'accés als serveis complementaris a l'ensenyament 
(OE3.4) 
 3. Facilitar una formació integral als joves músics potenciant el nivell d'excelꞏlència 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de beneficiaris de les activitats de la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya 

Nombre OE3.4 897,00  650,00 650,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Mantenir els encontres de treball com a eix de la formació pedagògica de la JONC. 
2. Fer que els músics coneguin diferents maneres d'entendre, interpretar i viure la música. 
3. Garantir una programació artística amplia i variada. 
4. Programar diferents tipus d'activitats complementaries que permetin oferir una visió amplia de la professió. 
5. Establir mecanismes de colꞏlaboració amb diferents institucions i entitats per a compartir objectius comuns. 
6. Facilitar l'entrada al món laboral i professional als joves músics. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 245.154,48
2 Despeses corrents de béns i serveis 422.345,52
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 667.500,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 6
 


