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1. Presentació
El departament d’Ensenyament d’Olesa de Montserrat té com a finalitat l’atenció
de les necessitats educatives de la població, prioritàriament les dels seus infants
i adolescents. Els principals reptes en l’actualitat són afavorir l’equitat educativa
en l’accés a les oportunitats i recursos d’aprenentatge. Aquest fet implica obrir la
mirada cap nous paràmetres educatius que incloguin diferents espais i temps, tot
entenent i compartint que tots els entorns i agents de la comunitat eduquen.
El repte local passa per dissoldre fronteres educatives entre espais i agents
educatius. Cal mantenir a les famílies i els centres educatius com nucli
indispensable del procés educatiu, però és necessari anar més enllà d’aquests i
potenciar entre la població aprenentatges flexibles, vivencials, creatius i que
generin autonomia entre les persones i el desenvolupament dels propis talents.
Tot això es pot facilitar a través de recursos comunitaris com són les activitats
extraescolars, esportives, culturals, de promoció de la salut, mediambientals o
projectes que incloguin el teixit associatiu, comerciants, etc.
Es tracta doncs, d’estimular aquelles competències que permeten anar per a la
vida i que es podrien resumir en les bàsiques i de caràcter universal i transversal,
proposades per a la UNESCO i que poden ser aplicables i identificables per tots
els agents educatius, independentment del lloc on desenvolupin la seva tasca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprenentatge al llarg de la vida
Autogestió
Ús interactiu d’eines i recursos diversos
Interacció amb els altres
Interacció amb el món
Trans-disciplinarietat
Multi-alfabetització

A continuació, es descriuen les diferents accions que es duen a terme des del
departament i que es recullen en dos nivells d’intervenció: Competències i
funcions vinculades a la gestió, i un altre nivell vinculat a Projectes d’intervenció
socioeducativa on pren rellevància el projecte comunitari consolidat: Xarxa
Socioeducativa-Pla educatiu d’entorn (que disposa de memòria pròpia).
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1 Competències i funcions
Les competències municipals del Departament d’Ensenyament són:
A) Funcions competencials vinculades a la gestió
•

En relació als centres escolars propis (Llars d’infants Taitom i La Baldufa
i l’Escola Municipal de Música) i les activitats i tasques que se’n deriven
vinculades a la coordinació, gestió d’espais, manteniment.
En relació als centres educatius públics:
o Vigilància de l’escolaritat obligatòria.
o Participació i coordinació en la planificació de les necessitats
educatives (escolaritat ordinària i escola d’adults).
o Gestió de les places escolars: preinscripció i matrícula i matrícula
viva.
o Gestió dels òrgans de participació educativa: consells escolars.
o Gestió de l’ús social dels centres escolars públics de primària i de
l’edifici dels Safaretjos (ubicació actual del departament).
Autorització d’activitats populars i a la via pública per part de les
escoles i les AMPA, així com la cessió de material municipal.
o Vigilància i el manteniment dels centres públics (conserges) de
primària i n’assumeix els subministres (competències assumides
entre els departaments d’Obres i Serveis i Ensenyament i
requereixen coordinació per a les millores que es puguin
programar.

•

B) Projectes socioeducatius
•

Participació i impuls de la Xarxa Socioeducativa d’Infància i
Adolescència-Pla Educatiu d’Entorn, especialment en l’eix d’Èxit
Educatiu (vinculat al projecte comunitari del departament
d’ensenyament de la Generalitat: Pla educatiu d’entorn):
o Elaboració de pla anual i la memòria requerits per al Pla educatiu
d’entorn.
o Planificació, gestió i justificació del pressupost
o Gestió del pressupost, coordinació i avaluació del Projecte
Taller d’Estudi Assistit: monitoratge centres educatius públics
de primària i secundària.
6

•

Promoció d’accions que afavoreixin l’equitat educativa dels infants i
adolescents del municipi.

•

Suport als centres escolars ordinaris a través de programes,
projectes i activitats educatives diversos molts d’ells de forma
transversal amb altres departaments i/o entitats relacionades. Entre els
quals es destaca:
o Elaboració del Catàleg d’activitats educatives del municipi:
proposta d’activitats, coordinació amb els departament,
proveïdors i els centres educatius i avaluació amb les dues parts
de les activitats que s’han ofert.
o Gestió, coordinació i avaluació del Projecte TEU (projecte de
diversificació curricular dels centres d’educació secundària, amb
conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat).
o Gestió dels recursos de serveis per a les famílies i els
centres educatius que proveeix la Diputació de Barcelona.
o Promoció del Projecte Patis oberts a l’Escola M.de Déu de
Montserrat i Escola Josep Ferrà i Esteva.

S’adjunta memòria específica de la Xarxa Socioeducativa d’Infància i
Adolescència-Pla Educatiu d’Entorn a l’Annex 1.
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2.2 Normativa
Normativa sobre les competències en educació dels ens locals.
•
•
•
•
•

Llei orgànica 6/2006, reforma de l’estatut d’autonomia de Catalunya. (Art.
84).
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació
(LODE).
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE).
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC). (Art. 159)
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa (LOMCE).

Lleis competències municipals:
• Llei municipal i de règim local de Catalunya. Decret legislatiu
2/2003, de 28/4, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal
de règim local de Catalunya (LCAT) (Art. 66,67,68,69,70,71).
• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local (LERSAL). (Art. 25).
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2.3 Organigrama

*Durant el 3r trimestre de l’any 2020 hi ha hagut diferents canvis de personal
al Departament d’Ensenyament i és per aquest motiu que apareixen dos
noms a les caselles corresponents.

2.4 Recursos materials
El Departament d’Ensenyament disposa dels següents mitjans materials a la
1a planta edifici Safaretjos: 4 taules, 6 armaris i prestatgeries, 7 cadires
4 ordinadors de taula amb els programes generals de l’Ajuntament.
Cessió temporal d’ús d’un aplicatiu informàtic per a la preinscripció i
matricula llars d’infants.
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Els recursos materials de l’Escola de Música es descriuen a la memòria
específica.
Els recursos materials de les Llars d’Infants Públiques Taitom i La Baldufa són
els necessaris per la seva activitat i consisteixen en mobiliari, material
informàtic, programari, material didàctic i pedagògic.

2.5 Seus, adreces i telèfons
Departament d’Ensenyament
Edifici dels Safaretjos, 1era. planta
Carrer Salvador Casas, 3
Telèfon: 93 778 0050 ext. 3510, 3511, 3512, 3513
A/e: ensenyament@olesademontserrat.cat
Escola Municipal de Música
Casa de Cultura, 1r pis
C/ Salvador Casas, 26
Telèfon: 90 778 0050 ext. 2119, 2117, 2012, 2222
A/e: escolamusica@olesademontserrat.cat
Llar d’Infants Pública Taitom
Av. Francesc Macià, 191
Telèfon: 93 778 4762
A/e: a8067417@xtec.cat, olesa@cavallcartro.cat
Llar d’Infants Pública La Baldufa
C/ Conflent, s/n
Telèfon: 93 744 8411
A/e: a8071524@xtec.cat, olesa2@cavallcartro.cat
Els conserges estan ubicats a les 4 escoles públiques d’EI i EP
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3.

Activitats realitzades

A continuació es detallen el conjunt d’activitats realitzades aquest any que,
com a conseqüència de la crisi epidemiològica per la COVID19 iniciada el
mes de març, han quedat afectades i modificades en relació a la seva
metodologia i desenvolupament o bé, algunes d’elles, han estat anul·lades
per impossibilitat de ser realitzades.

Activitats relacionades amb la gestió de l’escolarització.
En aquest apartat es recullen tres actuacions bàsiques en relació a la gestió
de l’escolarització.
- Preinscripció i matrícula
- Matrícula Viva
- Prevenció i control de l’absentisme

3.1 Preinscripció i matricula curs 2020-2021
Descripció
Es descriuen totes les actuacions que
s’han fet en relació a la preinscripció i
matrícula escolar del curs 2020-2021.
Inicialment la Preinscripció estava
prevista per a mitjans del mes de març
de 2020 i a causa de la situació de
confinament i estat d’alarma, va quedar
endarrerida al mes de maig.
En funció del tipus d’ensenyament les
actuacions
són
diferents.
Els
ensenyaments són els següents:
Ensenyaments ordinaris, que es refereix
al sistema educatiu dels nivells d’EI
segon cicle, EP i ESO (3-16 anys) i
nivells post-obligatoris. En aquests

Ensenyament. Memòria 2020

11

ensenyament hi ha una col·laboració i participació de l’Ajuntament amb els
centres educatius i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Ensenyaments etapa Llar d’Infants. L’Ajuntament té la competència
delegada de la Generalitat de Catalunya per la preinscripció i matrícula en
aquesta etapa (0-3) en el municipi, des del 27 de setembre de 2013. Això
implica fer la preinscripció i matricula de forma conjunta per les llars
públiques (2) i les subvencionades (2) de la població. Aquesta forma de
gestió facilita a les famílies un mecanisme comú per a totes les llars per fer
els tràmits de preinscripció i matrícula.
Escola Municipal de Música. Coordinació per al procés de preinscripció i
matrícula amb la direcció de l’Escola, tramitació de la documentació i
col·laboració en la difusió.
Formació Permanent. S’entén la formació al llarg de la vida. Actuacions de
col·laboració i participació en la planificació de l’oferta de l’Escola d’Adults
Ntra. Sra. de Montserrat, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat. Difusió de l’Oferta de formació permanent que s’ofereix al
municipi (Escola d’Adults, Escola d’Arts i Oficis, tallers de Joventut, cursos
de Promoció Econòmica, Cursos de català del Servei Local de Català).
Resultats
ENSENYAMENTS ORDINARIS:
-

Participació a la Taula de Planificació: es duu a terme a final de l’any
natural (desembre 2020) i es preveu la futura planificació per al curs
2021-2022. Enguany es segueix percebent un decreixement de la
natalitat en relació al curs anterior i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat va preveure una oferta inicial d’12 grups. El cens dels
nascuts l’any 2017 és de 217, que són els alumnes que iniciaran P3 el
curs següent, en relació als 233 del curs anterior.

-

Coordinació amb els directors dels centres escolars i la Inspecció
educativa per planificar les actuacions del procés de preinscripció escolar
dels centres ordinaris del curs. (gener-febrer)

-

Difusió del procés de preinscripció en general i per tots els
ensenyaments:
Al febrer:
12

Elaboració i Edició: 1.600 tríptics i 120 cartells informatius “Preinscripció
escolar per al curs 2020-2021” amb tota l’oferta de centres escolars,
jornades de portes obertes, calendari preinscripció de tots els
ensenyaments, criteris i documentació.

Al maig:
Impressió de 50 cartells informatius amb noves dates i informacions sobre
el procés de preinscripció.
No s’imprimeixen tríptics “Formació Permanent 2020-2021” com a
conseqüència de la situació per COVID19 i les diferents variacions i
condicions que experimenten els estudis permanents (l’Escola d’Adults,
de la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis, Formació Ocupacional
(Promoció Econòmica), classes de Català (Servei Local de Català), tallers
del Departament de Joventut i oferta formativa de l’Escola Municipal de
Música).
Difusió de la informació bàsica (calendaris, documentació...) de tots els
ensenyaments a Olesa ràdio, Web municipal i OAC (ofereixen informació
bàsica al ciutadà i el/la deriven al Departament d’Ensenyament Municipal).
Atenció directa: a totes les consultes específiques i reclamacions
realitzades per les famílies (telèfon, correu, per escrit i presencialment) en
relació a tots els ensenyaments. Des del mes de març fins al mes de juny
l’atenció va ser telefònica i per correu electrònic i a partir del mes de juliol
de 2020 fins a l’actualitat es realitza amb cita prèvia.
-

Observatori de dades. Recollida de dades i elaboració de taules
informatives sobre resultats preinscripció i matrícula dels diferents
ensenyaments.

-

Actuacions específiques per EI 2n cicle, EP i ESO.
o Portes obertes: Planificació conjunta de les jornades de portes
obertes dels centres educatius per tal que no coincideixin i
coordinat amb les xerrades a les famílies de P3. Per motius de la
Covid19, algunes de les portes obertes programades no es van
Ensenyament. Memòria 2020
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poder dur a terme presencialment, sí que es van fer de manera
virtual.
o Carta informativa: sobre la preinscripció a totes les famílies
empadronades al municipi amb fills de 3 anys que han d’iniciar
l’escolaritat el curs 2010-21, 220 infants nascuts l’any 2017 segons
el cens en el moment de fer les cartes.
o Xerrades informatives: a les famílies amb fills que s’escolaritzaran
a P3 el proper curs, va tenir lloc el 27 de febrer de 2020.
Organitzada conjuntament amb els centres escolars amb la
voluntat d’informar sobre el procés de preinscripció i matrícula i
acompanyar a les famílies en aquest moment de transició
educativa.
o Vigilància escolarització obligatòria i a l’educació infantil (P3),
(prevenció de la no escolarització). Es fa el seguiment dels
alumnes de P3 censats i no preinscrits. El curs 2019-2020 ha estat
de 17 alumnes.
o Sol·licituds fora de termini (FT). Des del Departament es recullen
totes les sol·licituds FT que es presenten a la població a partir de
l’1 de juliol i fins a la Comissió de Garanties d’admissió (CGA) de
setembre (abans de l’inici de curs), abans d’acabar el curs les
recullen directament els centres escolars. El nombre de sol·licituds
FT presentades a l’Ajuntament ha estat de 22 (28 el curs anterior)
per EI, EP i ESO. S’observa un lleuger decreixement en relació al
curs anterior.
o Participació en la Comissió de Garanties d’Admissió (CGA)
d’Infantil, Primària i Secundaria Obligatòria. Per indicació de la
Inspectora, al curs 2019-2020 es manté la Permanent de la CGA,
que es reunirà una vegada al trimestre per estar informada de les
altes i baixes dels alumnes.
Alumnes curs 2019-2020. En la taula i gràfic següent hi ha les dades
comparatives del curs de P3, oferta inicial, preinscripció i matrícula del
curs 2019-2020 de totes les escoles a data de 8/9/2019 (última CGA):
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oferta
inicial de
grups

prev.
places

Escola J. Ferrà

2

50

61

23

50

Escola M. D. de
Montserrat

1

22

23

9

22

Escola St. Bernat

2

50

31

12

35

Escola Puigventós

2

50

44

17

49

Escolàpies Olesa

1

25

16

6

19

Daina- Isard Coop.

2

50

57

21

50

Escola Povill

2

50

32

12

35

12

298

264

100

260

centres escolars

TOTAL

sol·licituds
%
matricula
preinscripció sol·licituds

S’adjunta a l’Annex 2 la taula amb les dades d’escolarització amb la configuració
final de grups per curs i centre per al curs 2019-2020.
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LLARS D’INFANTS
-

Preinscripció i matrícula llars d’infants.

En motiu de la situació per la COVID19 el procés de preinscripció,
matrícula i de portes obertes de les llars d’infants va ser virtual i els
calendaris es van veure afectats.
o Elaboració del cartell de difusió.
o Comissió de Garanties d’Admissió llars (CGA). Es va fer sorteig
públic i virtual. Es pot consultar l’enllaç al canal Youtube de
l’Ajuntament: https://www.youtube.com/watch?v=h1fLSF9IujQ

o Resultats de la preinscripció: es redueix el nombre de sol·licituds.
Es valora que la situació de pandèmia actual no afavoreix a
l’assistència. Les dades es presenten en el següent gràfic
(comparació oferta de places, nombre de sol·licituds de
preinscripció i la matricula per cada una de les llars, curs 20202021).
A la taula següent es pot veure el resum de la preinscripció i matrícula de
les llars del curs 2020-21, on consten les dades recollides al finalitzar el
període:

16
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Preinscripció i matrícula
Les dades de preinscripció i matrícula es detallen a la memòria
especifica de l’Escola de Música, així com els resultats.
Costos
-

Personal tècnic i administratiu

-

Difusió:
Concepte
Tríptic i cartells preinscripció ordinària (febrer)
Cartells noves dates preinscripció ordinària (maig)

Despeses
441,65 €
24,2 €

TOTAL

465,85 €

3.2 Gestió de l’escolarització per procés de matrícula viva.
Descripció
Les actuacions que es descriuen en aquest en aquest apartat fan referència al
curs escolar 2019-2020 (període de setembre de 2019 a agost de 2020).
El departament d’Ensenyament gestiona l’escolarització dels alumnes
nouvinguts a la població i que sol·liciten plaça escolar un cop el curs ja s’ha
iniciat. Aquest procés se l’anomena matrícula viva.
Segons acord amb inspecció educativa, una vegada iniciat el curs escolars
totes les demandes de places escolars per part de les famílies es
centralitzen a l’Ajuntament. Aquestes sol·licituds es traslladen a la inspecció
i és aquesta qui atorga la plaça escolar i fa la coordinació amb el centre
escolar. Ensenyament fa l’atenció a l’usuari i la gestió de la documentació i
la fa arribar al centre escolar. En els casos d’infants en situació de risc i
necessitats educatives especials (NEE) també es fa la coordinació amb els
Serveis Socials de l’Ajuntament i els Serveis Educatius del Departament
d’Ensenyament (EAP).
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1

5

1

TOTAL

1

ST. BERNAT

POVILL

7

PUIGVENTÓS

OCT 2019

M. D.
MONTSERRAT

2

J. FERRÀ I
ESTEVA

1

ESCOLÀPIES

D. BLANXART

SET 2019

DAINA-ISARD

MES

CREU DE SABA

Resultats
La matricula viva del curs 2019-2020 a partir de l’inici del curs al setembre
de 2019 i fins al mes de març (queda paral·litzada per situació Covid-19),
va ser de 51 alumnes (49 alumnes el curs 2018-19), segons la distribució
que es pot veure a les taules següents:
Matrícula viva curs 2019-2020 per data d’arribada i plaça escolar
atorgada:

1

1

12

3

2

13

1

1

1

10

5

7

1

5

2

3

13

51

NOV 2019
DES 2019

2

1

3

GEN 2020

1

1

FEB 2020

1

1

MAR 2020
TOTAL

2

1

2

1
1

7

1

1

6

16

1

5

CREU DE SABA
2

DAINA-ISARD

1

4

M. D. MONTSERRAT

1

1

1

1

2

3

2

POVILL

1

PUIGVENTÓS

2

1

ST. BERNAT

6

2

2

2

10

5

3

7

7
1

1
1

TOTAL
1

1

ESCOLÀPIES
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1
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51

Costos
-

personal administratiu i tècnic del departament.

3.3 Prevenció i control de l’absentisme escolar i vigilància de
l’escolaritat obligatòria
Descripció
Les actuacions destacades en aquest àmbit han estat les següents:
-

a) Seguiment de l’escolarització a P3 en el procés de preinscripció i
matrícula de cada curs es fa un seguiment dels alumnes censats al
municipi de p3 per a que realitzin la preinscripció i matrícula

-

b) Seguiment mensual nous empadronaments dels infants dels 3 als 16
anys. Mensualment es demana a l’OAC la relació d’infants empadronats i
es fa seguiment de la seva escolarització, per telèfon o si no contesten
per carta.

-

c) Seguiment de l’escolarització d’aquelles famílies que els centres
escolars ens deriven en períodes de matriculació i/o inici de curs, perquè
ells no han aconseguit que es matriculin (alumnes de 6è a 1r ESO) o bé
que a l’inici de curs no hi assisteixen des del primer dia. Aquesta gestió
està coordinada amb els serveis Socials en aquells casos que ells
intervenen.

-

d) Activació del protocol d’absentisme. El protocol d’absentisme és un
document aprovat per tota la comunitat educativa i el Ple de l’ajuntament
que recull el circuit d’accions a aplicar en aquells alumnes escolaritzats en
edat d’educació infantil i obligatòria i que fan absències a l’escola. És un
protocol que coordina totes les accions dels diferents departaments de
l’ajuntament que hi intervenen i els centres escolars.

Resultats
-

a) Seguiment de l’escolarització a p3 Del total dels infants nascuts el
2017, censats 220, 14 no van formalitzar la preinscripció en el seu
moment.
Del seguiment fet es desprèn:
6 alumnes
Preinscripció i matrícula en altra població
1 alumne
Escolarització Centre d’educació especial
1 alumne
No escolaritzat per voluntat de la família
6 alumnes
No localitzats (ni per carta ni telefònicament)
20

14 alumnes
-

TOTAL

b) Aprovació del Protocol d’absentisme. En el marc de la Xarxa
Socioeducativa-Pla Educatiu d’Entorn, es va revisar durant els darrers
cursos el protocol vigent fins a l’actual, incorporant actualitzacions. Es va
aprovar per Ple el 20 de gener de 2020.
Durant l’any 2020 es va preveure fer la difusió presencial entre el claustre
però per motius de la Covid-19 aquesta va quedar suspesa. Tot i així
s’elaboren materials i infografia de difusió que es preveu utilitzar a
posteriori:

Ensenyament. Memòria 2020

21

Expedients d’absentisme oberts durant el curs 2019-20: 4.
Resultat: 4 retorns al centre escolar.
Les dades acumulades des del curs 2012-2013 fins al curs 2019-20 són
les següents:

EVOLUCIÓ ABSENTISME ESCOLAR
DEL 2012-13 AL 2019-20
20
15
10
5
0
NOMBRE CASOS

NOMBRE CASOS

2012 2013
11

2013 2014
17

2014 2015
6

2015 2016
9

2016 2017
10

2017 2018
7

2018 2019
4

20192020
4

Costos
Aquestes activitats no tenen un cost específic, s’assumeix de forma ordinària
amb el personal dels departaments implicats.
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Activitats i projectes de suport al sistema educatiu
A continuació es detallen activitats i projectes concrets (Catàleg d’Activitats
educatives, projecte TEU, Activitats de suport a les competències bàsiques
de l’alumnat i a la funció educativa de les famílies, Patis oberts) que es
lideren i s’impulsen des del Departament d’Educació, no obstant, a la
memòria de la Xarxa Socioeducativa Pla Educatiu d’Entorn queden recollits
la resta de projectes i accions adreçades a infància, adolescència i família
que formen part dels diferents eixos de treball. Els d’aquest apartat formen
part de l’Eix: Èxit Escolar.

3.4 Catàleg d’Activitats Educatives i altres activitats puntuals
Descripció
El Catàleg d’Activitats Educatives és un
projecte educatiu que té la voluntat de
recollir en un sol document tota l’oferta
educativa dirigida a tots els centres
escolars de la població i també a les
AMPA, que s’ofereix cada curs escolar i
que recull l’oferta educativa de diferents
departaments de l’Ajuntament i també
d’altres
entitats/organismes de
la
població o d’altres indrets. Es pretén
acostar l’escola a l’entorn més proper,
facilitant el coneixement i la intersecció
amb l’entorn i entre els centres. Per
entorn s’entén tant l’entorn físic, com
social i cultural
S’ofereix als centres l’enllaç al programa complert que es pot trobar a la web
de l’Ajuntament, a l’apartat d’Ensenyament.
Durant el curs 2019-2020 el format del catàleg s’ha modificat amb la voluntat
d’agrupar les temàtiques que s’ofereixen des d’una òptica educativa i ha
queda recollit en els següents blocs per índex de color:

Ensenyament. Memòria 2020

23

Educació:
-

Pel gust a la Lectura, l’escriptura i el coneixement

-

Artística

-

Pel medi social i cultural: descoberta de l’entorn

-

Ambiental

-

Física i esportiva

-

Per la Salut (alimentació i consum, usos i abusos de drogues i tecnologies,
relacions afectives i sexuals, vacunes primers auxilis i higiene corporal).

-

Per la Igualtat

-

En valors

-

Acompanyament TET

-

Per la mobilitat segura

Resultats
El resum de les activitats que s’han ofert en el Catàleg d’Activitats del curs
2019-2020 està recollit a l’Annex 3. El nombre total d’inscripcions va ser
29.099 alumnes, a banda els projectes globals en que participen totes les
escoles.
El procés de valoració inclou el resultat dels formularis i les reunions de
valoració amb els/les coordinadores de cada centre escolar.
Costos
Les despeses i ingressos de les activitats educatives que es gestionen des del
departament d’ensenyament, son:
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DESPESES ACTIVITATS EDUCATIVES CATÀLEG - Activitats ensenyament curs 2019-2020

CONCEPTE

DESPESES
ACTIVITAT

INGRESSOS
ACTIVITAT

Anem a la Biblioteca

2.316,00 €

Campanya teatre
Coneguem els nostres parcs
Itineraris de natura
Audicions Cobla
Visquem l’Ajuntament
Educació Vial
Premi Sant Jordi

TOTAL

SUBVENCIONS
REBUDES

COST FINAL
AJUNTAMENT

0

0

2.316,00 €

0

0

0

0

1.067,00 €

0

533,50

533,50 €

490,00 €

0

0

490,00 €

0

0

0

0

570,00

0

0

570,00

0

0

0

0

5.523,09 €

0

0

5.523,09 €

9.966,09 €

194,00 €

533,50 €

9.432,59 €

3.5 Activitats de suport a les competències bàsiques de
l’alumnat i a la funció educativa de les famílies
Descripció
La diputació de Barcelona ofereix dins del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals un conjunt de recursos tècnics i serveis que s’agrupen en dos blocs:
Activitats i projectes de suport a l'aprenentatge de competències. Les
activitats es concreten en xerrades i tallers adreçats a les diferents
etapes i àmbits educatius, sempre conduïts per persones expertes. Els
projectes, de mitja o llarga durada, estan coordinats per l'ens local i es
desenvolupen en col·laboració amb centres educatius i altres agents del
territori.
Actuacions per enfortir la funció educativa, la participació i
l'acompanyament a les famílies en els processos educatius dels fills i
filles. Es concreta en tallers i xerrades, projectes de suport i espais de
debat educatiu.
Ensenyament. Memòria 2020
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Resultats
Per al curs 2019-2020:
Activitats i projectes de
suport a l’aprenentatge
Planetari Digital
Planetari Digital
Vols construir un cotxe TV
Dirigit?

Centre educatiu

Data realització

INS Blanxart
Escola Daina Isard
INS Blanxart

Abril-maig (virtual)
Abril-Maig (virtual)
Anul·lada (previsió
març 2020)

Actuacions de suport a la funció educativa de Data de realització
les famílies
Què fer com a mares i pares davant
Novembre 2019
l’assetjament escolar
Crear i enfortir vincles a través del moviment
Desembre 2019
Descobrim el cervell per educar millor
Gener-Febrer 2020

Costos
Es cobreix des de Diputació de Barcelona.
El cost extra que assumeix l’Ajuntament és el desplaçament a Manresa (UPC)
per al projecte de suport a l’aprenentatge de competències: “Vols construir un
cotxe TVdirigit?” per a alumnat d’ESO.
El curs 2020 no es va poder desenvolupar ja que estava programat per a finals
de març.

3.6 Projecte TEU
Descripció
Projecte d’escolarització singular, de diversificació curricular per la 2na etapa
de l’ESO. És un projecte que es gestiona a través de convenis amb el
Departament d’Ensenyament i amb 5 centres educatius de la població:
Institut Daniel Blanxart, Institut Creu de Saba, Daina-Isard Coop.
d’Ensenyament, Povill i Escolàpies Olesa.
S’adreça a alumnat amb risc d’absentisme escolar i que expressa una
manca de motivació dins del sistema educatiu reglat. Es pretén potenciar
els aprenentatges significatius fora de l’escola. Col·laboren en el projecte,
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departaments i serveis municipals així com altres entitats/empreses
externes que faciliten unes practiques no laborals en l’horari escolar dels/les
alumnes així com un aprenentatge de competències bàsiques en
determinats oficis.
Resultats
El curs 2019-2020 han participat en el projecte 20 alumnes, amb la següent
distribució per centres:
l’INS Daniel Blanxart
l’INS Creu de Saba
Escolàpies Olesa
Escola Povill
I per empreses:

7
11
1
1

Departament d’Esports
Olesa Ràdio
Llar d’infants Taitom
Llar d’infants Baldufa
Escola Bressol Roda Roda
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escola Josep Ferrà i Esteva
Escola Puigventós
Escola Povill
Perruqueria Daniel Alcaraz
Perruqueria Lali

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Perruqueria Àfrica Oliveras
Eurotaller REMM Guitart
Autos Shemar
Veterinaria Parc Olesa
Noa- Vero Moda

1
2
1
2
1

Tots els alumnes han realitzat un mínim de 4 hores a la setmana en aquests
centres de treball.
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Aquests curs es van signar un conveni nou amb el col·laborador extern: NoaVero Moda.
La valoració general del projecte és molt positiva ja que permet obtenir
l’acreditació de l’ESO i s’observa una millora molt significativa en els
aspectes personals de motivació, confiança en si mateixos i autoestima
entre d’altres aspectes. La valoració global dels centres, departaments i
serveis participants és de continuar amb el projecte donat l’èxit del mateix.
Durant el curs 2019-2020 el projecte va quedar aturat durant el mes de març
a causa de la situació de confinament i estat d’alarma. Durant el curs 20202021 s’ha decidit no reprendre’l, com a mesura de prevenció, per indicacions
d’Inspecció d’Ensenyament. Tot i així, s’han signat els nous convenis de
col·laboració entre la Generalitat, l’Ajuntament i els 5 centres educatius del
municipi per al següent període: 2020-2023.
Durant l’any 2020 també s’ha iniciat l’elaboració de material de difusió per a les
empreses (infografia), en col·laboració amb el Departament de Promoció
Econòmica. Material i companya de difusió que cal seguir concretant i
desenvolupant.
Costos
No ha comportat cap cost addicional.
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3.7 Xarxa Socioeducativa d’Infància i Adolescència- Pla
educatiu d’entorn (PEE)
Descripció
La Xarxa Socioeducativa- Pla Educatiu d’Entorn és una estructura de treball
d’abast comunitari centrada en la intervenció amb la infància, l’adolescència
i les seves famílies, aprovada per Ple municipal el 2012.
Paral·lelament al seu desplegament, l’any 2016, el departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat van signar un conveni per a desenvolupar el Pla Educatiu
d’Entorn (PEE) amb una durada de 4 cursos, i que s’ha renovat durant l’últim
trimestre de l’any 2020 per a quatre cursos més.
Donada la coincidència d’objectius i estructura de treball entre la Xarxa
Socioeducativa i el Pla Educatiu d’Entorn, es va decidir fusionar els dos
projectes. En la sessió del Plenari de la Xarxa que va tenir lloc el 2 de maig
de 2017, es va consensuar que el projecte comunitari es concebia des d’una
lògica unitària i passava
anomenar-se:
Xarxa
Socioeducativa d’Infància i
adolescència - Pla educatiu
d’Entorn.
Per a donar èmfasi a tot el treball del Pla educatiu d’entorn, es recullen totes
les seves accions dins la línia de treball: Èxit Escolar.
L’any 2018 es va consolidar el projecte de Xarxa-PEE creant una figura tècnica
que depèn estratègicament de dos departaments concrets: Serveis Socials
i Ensenyament (donant resposta a la visió socioeducativa de la mateixa
Xarxa).
És per aquest motiu que es presenta una memòria extensa de totes aquelles
accions que s’emmarquen sota el paraigües de la Xarxa SocioeducativaPEE i que s’annexa a les memòries concretes de cada departament. Com a
projecte transversal, el repte de futur és seguir treballant amb totes les àrees
municipals per assolir una mirada de municipi en claus d’infància,
adolescència i família.
Dins del Projecte Xarxa socioeducativa d’Infància i Adolescència- Pla Educatiu
d’Entorn s’inclouen alguns projectes que es lideren des del Departament
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d’Ensenyament i que es justifiquen amb la dotació econòmica de la
Generalitat de Catalunya en relació al Pla educatiu d’entorn. Es poden
consultar les seves concrecions a la memòria de la Xarxa, a les pàgines
indicades:
-

Lècxit

-

Legiland

-

Tallers d’Estudi Assistit

Resultats
Es descriu a la memòria específica a l’annex 1.
Costos
Els costos directes assumits des d’Ensenyament i els ingressos del curs
2019-2020 són els següents:
Concepte
Conveni PEE Generalitat de
Catalunya curs 2019-20
Subvenció Diputació 20120
(Catàleg Serveis)- projecte
TEA 2019
Projecte Legiland
Projecte Lecxit
Projecte Tallers Estudi Assistit
(TEA)

Setmana de la lectura (virtual)
TOTAL

Import
subvenció
4.700,00 €

Cost Total

Observacions

2.781,00 €
140,67 €
14.273,28 €

Cost monitores any 2020

5.647,00 €

3.065,95 €

10.347,00 €

Import altres despeses
(material, formació, 10% cost
personal Ajuntament)

0,00 €
20.260,9 €
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3.8 Projecte Patis Oberts
Descripció
El Projecte Patis Oberts vol que l’espai escolar pugui ser un espai obert per al
lleure i la convivència per a infants, joves i famílies, fora de l’horari escolar,
en cap de setmana i en període de vacances escolars.
Els patis oberts són espais educatius d’ús social, que faciliten els llocs de
trobada i esbarjo entre els membres de la comunitat. D’aquesta manera és
volen obrir nous espais per a l’ús ciutadà amb el valor afegit de proximitat i
del caràcter educatiu així com oferir als infants i joves uns espais de trobada
per al foment de la convivència per a relacionar-se, jugar i fer esport.

Aquest projecte es va iniciar a l’Escola M. Déu de Montserrat i l’any 2018 es
va ampliar el projecte a l’Escola J. Ferrà i Esteva.
Resultats
El projecte s’ha desenvolupat en dues fases durant l’any 2020, ja que va
quedar aturat al mes de març com a conseqüència de la Covid-19:
1- Gener-Març: mantenint horaris i funcionament habitual i la presència d’un
conserge-vigilant.
Els horaris d’atenció han estat els següents:

Període lectiu: divendres
tardes
Dissabtes, diumenges i
festius
Períodes de vacances
escolars: cada dia

Horari hivern
De 17 a 19 h

Horari estiu
De 17 a 20 h

De 10 a 14 h
De 15 a 18,45 h
De 10 a 14 h
De 15 a 18,45 h

De 10 a 14 h
De 15 a 19,5 h
De 10 a 14 h
De 15 a 19,45 h

2- Vacances de Nadal (22 de desembre 2020-7 de gener 2021): Des de la
Regidoria d’Ensenyament es valora poder fer una prova pilot i reprendre el
projecte, garantint les mesures sanitàries adequades. La voluntat és poder
oferir un espai de lleure i descongestionar les places del municipi. D’altra
banda, com a novetat, es contracten dos monitors-dinamitzadors de l’espai
per a poder oferir un caràcter educatiu al projecte.
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El desenvolupament d’aquesta fase del projecte va implicar noves
normatives en el seu desenvolupament que es poden consultar a la web
de l’Ajuntament: https://www.olesademontserrat.cat/pl498/seu-electronica/informaciointeres/id1925/projecte-patis-oberts-del-22-de-desembre-al-7-de-gener.htm

Assistència Patis Oberts Nadal 2020:

ESCOLA
J. FERRÀ I ESTEVA
M.D. MONTSERRAT
Total

MENORS

ADULTS

50
77
127

20
32
52

MATÍ
10:30 - 14 h
21
34
55

TARDA
15 - 17 h
14
15
29
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ASSISTÈNCIA PER FRANJA D'EDAT

ADULTS

MENORS
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J. FERRÀ I ESTEVA

ASSISTÈNCIA PER FRANJA HORÀRIA

TARDA
15 - 17 h

MATÍ
10:30 - 14 h
0

5

10

15

M.D. MONTSERRAT

20

25

30

35

J. FERRÀ I ESTEVA

Costos
El primer període no ha comportat costos addicionals. El perfil de consergevigilant ha estat cobert per un pla d’ocupació del SOC.
Campanya de Nadal: dinamització de l’espai a càrrec d’Actua SCCL.
Cost monitoratge: 3.581,47 €
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3.9 Cessió d’espais escolars per a usos socials públics
Descripció
Durant el curs escolar i els casals d’estiu, habitualment les AMPA dels centres
públics i entitats organitzen diverses activitats i sol·liciten l’ús d’espais
escolars. L’Ajuntament cedeix l’ús d’aquests espais i es fa càrrec dels
subministraments. A més a més, de material municipal que sol·licitin.
L’any 2020 ha hagut de comptar amb adaptacions i modificacions del
procediment habitual ja que s’han hagut de reforçar aspectes vinculats a la
prevenció, neteja i seguiment de protocols establerts per la Generalitat de
Catalunya. Per aquest motiu s’han signat convenis per a la cessió d’aquests
espais i fulls de compromís en relació al compliment de la normativa
proposada per Generalitat (incloent-hi ràtios, neteja, etc. )
Resultats
Activitats extraescolars:
ESPAI CEDIT
Escola Montserrat
Escola Sant Bernat
Escola Josep Ferrà i Esteva
Escola Puigventós

SOL·LICTANT
Club Tenis Taula Olesa
Esbart Olesà
AMPA Escola Sant Bernat
AMPA Escola Josep Ferrà i Esteva
Club Twirling Olesa
AMPA Escola Puigventós
Club Twirling Olesa
Club Patinatge Olesa
Associació Voluntaris Olesa (AVO)
Departament de Salut Pública

Casals d’estiu organitzats per les AMPA d’aquests centres escolars:
- Escola Josep Ferrà i Esteva
- Escola Puigventós
- Escola M.D. Montserrat (sol·licitat per a entitats esportives)
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Costos
Des de l’Ajuntament s’assumeixen únicament les despeses de
subministrament per als Casals d’Estiu dels centres escolars públics, aigua
i llum. Aquest any s’ha inclòs la neteja diària dels espais, per a garantir
normativa. Les despeses de subministres estan comptabilitzades dins els
costos de subministraments generals de les escoles.
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3.10

Consell Escolar Municipal i Consells Escolars de Centre

Descripció
El Consell Escolar Municipal (CEM) és l’òrgan col·legiat de consulta i
participació dels sectors interessats en la programació i desenvolupament
de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit del municipi d’Olesa de
Montserrat. El Ple de 22/10/2009 va aprovar l’última actualització del
Reglament del Consell Escolar Municipal.
Els Consells Escolars de Centre. Tots els centres escolars tenen el seu propi
Consell Escolar que és l’òrgan col·legiat de participació dels centres, amb
un representant de l’Ajuntament a tots els centres públics, el qual assisteix
a les reunions amb veu i vot. Els representants estan nomenats a través de
Decret de l’Alcaldia.
Resultats
Consell Escolar Municipal.
S’han realitzat 3 sessions del Plenari del CEM ordinàries durant el 2020:
(06/02/2020, 09/07/2020 i 05/11/2020).
El resum dels temes tractats en les sessions ordinàries del CEM són els
següents:
-

Previsions preinscripció 2020-2021 ensenyaments ordinaris

-

Previsions subvencions 2020.

-

Implementació Protocol d’actuació per abordar l’absentisme escolar

-

Previsió inauguració del curs

-

Propostes diverses

-

Donar compte acords dels òrgans de govern de l’Ajuntament

-

Acord dies de lliure disposició del curs 2020-21

-

Subvencions de concurrència Centres educatius i AMPA

-

Preinscripcions escolars. Resultats i valoració dels canvis fets en els
procediments per l’adaptació al confinament.
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-

Tancament i valoració general del curs 2019-20 i de les circumstàncies
extraordinàries degut a la crisi sanitària per la Covid-19.

-

Equipaments, connectivitats i materials centres educatius i aportacions de
l’Ajuntament

-

Previsions proper curs 2020-21

-

Renovació de vocals

-

Valoracions sobre l’inici de curs

-

Informació sobre les activitats i els projectes educatius

-

Pressupost 2021 Ensenyament

-

Informacions diverses

Costos
La Secretaria del CEM té una compensació econòmica que ve marcada de
forma general pel departament de RRHH per tots/es els/las secretaris/es de
Comissions de l’Ajuntament d’un import 84,72 € per consell.

3.11

28è Premi Sant Jordi

Descripció
Concurs escolar per alumnes de 6 a 16 anys. Atorgament del 28è Premi Sant
Jordi infantil i juvenil de conte i narració breu en català. Premi organitzat amb
la col·laboració de tots els centres educatius. Es fa públic i en directe el
veredicte de jurat el mateix dia de Sant Jordi dins la programació especial.
L’acte inclou la preparació d’activitats complementàries al premi, com
l’exposició de la fira, espectacles musicals i altres.

Resultats
Durant l’any 2020 i com a conseqüència de la situació sanitària, s’han realitzat
dues celebracions del Premi Sant Jordi:
23 d’abril de 2020 (celebració virtual):
Es celebra la Diada de St.Jordi amb la participació dels serveis, departaments,
centres educatius i entitats... que han respost a la crida d’oferir una proposta
virtual a través de les Xarxes socials, sota el lema: Vivim Sant Jordi des de

38

casa. S’han programat un conjunt d’activitats durant tot el dia de St Jordi i
que s’han pogut consultar mitjançant enllaços web del cartell digital.

Participen: 16 entitats del municipi, 9 departaments municipals i 1 centre
Educatiu.
S’ofereixen: 14 activitats per a consultar on-line, 4 de les quals en directe.
S’emet en directe els resultats del 28è premi, des de la Biblioteca Santa
Oliva.
Es pot consultar el següent enllaç:
https://www.olesademontserrat.cat/pl19/ajuntament-seuelectronica/comunicacio/noticies-municipals/id8649/olesa-de-montserratviu-sant-jordi-des-de-casa.htm
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23 de juliol de 2020 (celebració presencial):
Es realitzen els actes habituals al Parc Municipal, incloent-hi espectacles
infantils i musicals per a tota la població. Es desenvolupa l’acte garantint
les mesures preventives corresponents (distància seguretat, higiene, cita
prèvia, etc).

Costos
Total: 5.523,09 €
Premis/Detalls participants i jurat,
cartell i difusió i Espectacles
musicals.
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Suport econòmic per a activitats educatives
3.12

Subvencions centres educatius i AMPA

Descripció
Suport econòmic per als centres educatius i AMPA/entitats educatives per
projectes educatius en règim de concurrència competitiva, reunides dues
línies diferents:
• Subvenció projectes educatius centres escolars (centres EI 2n cicle,
EP i ESO).
• Subvenció projectes AMPA/entitats educatives
Resultats
CENTRE EDUCATIU
ESCOLA SANT BERNAT
INSTITUT CREU DE SABA
ESCOLA FERRÀ
ESCOLÀPIES OLESA
ESCOLA PUIGVENTÓS
ESCOLA MARE DE DÉU DE
MONTSERRAT
DAINA ISARD COOPERATIVA
D'ENSENYAMENT
TOTAL

ENTITAT
AMPA ESCOLA SANT BERNAT
AMPA INSTITUT CREU DE SABA
AMPA ESCOLA JOSEP FERRÀ I ESTEVA
AMPA ESCOLÀPIES OLESA
AMPA ESCOLA PUIGVENTÓS
CONTRAPUNT AMPA EMM
TOTAL

IMPORT ATORGAT
2.549,99 €
3.000,00 €
4.416,50 €
435,52 €
2.990,00 €
2.000,00 €
4.107,99 €
19.500

IMPORT ATORGAT
1.251,51 €
1.145.45 €
1.187,88 €
1.081,82 €
1.166,67 €
1.166,67 €
7.000€

Costos
Subvenció concurrència centres educatius any 2020 : 19.500,00 €
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Subvenció concurrència AMPA/Entitats educatives any 2020: 7.000€

3.13

Beques i ajuts a alumnes de l’EMM i de Llar d’infants

Descripció
Beques alumnes Escola Municipal de Música a través d’una convocatòria
oberta i per concurrència competitiva a tots els alumnes que compleixin els
requisits de les bases. Coordinat amb Serveis Socials pel que fa als temes
econòmics i de risc social.
Ajuts de menjador Llars d’Infants Públiques Taitom i La Baldufa. Convocatòria
oberta d’ajuts de menjador per als alumnes de les llars d’infants públiques.
Coordinat amb Serveis Socials pel que fa als temes econòmics i de risc
social.
Resultats
Degut a la crisis sanitària de la COVID-19, durant l’any 2020 no s’ha obert la
convocatòria de beques per als alumnes de l’Escola Municipal de Música
així com del menjador de les Llars d’Infants. Està previst per a 2021 que es
puguin adjudicar les esmentades beques dels cursos 2019-2020 i 20202021 (dues convocatòries per a Escola Municipal de Música i convocatòria
del curs 2020-2021 per a menjador Llar d’infants).

3.14

Altres subvencions

Descripció
Aportació nominativa Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis per contribuir al
sosteniment del funcionament ordinari de l’Escola d’Arts i Oficis curs 20192020.
Aportació nominativa Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis per a l’execució
del projecte Un punt de vista diferent i en concret en les següents activitats
derivades de de la situació d’alerta sanitària pel COVID-19
Aportació i liquidació any 2020 al Consorci de Normalització Lingüística
(CPNL) segons els acords del conveni de col·laboració, per contribuir a les
despeses de funcionament del Servei Local de Català.
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Resultats
Tramitació aportació nominativa a la Fundació Escola Municipal d’Arts i oficis
i signatura de conveni de col·laboració amb termini de justificació 31/1/2021.
L’any 2018 el CPNL va aprovar uns nous estatuts i un nou model de
finançament per la qual cosa l’aportació anual és fixa i no s’ha de fer
liquidació anual.
Costos
Aportació nominativa
Fundació Escola
Municipal d’Arts i Oficis
Aportació nominativa
Fundació Escola
Municipal d’Arts i Oficis
Aportació CPNL
(Servei Local de Català)

Aportació 2020
(pendent justificació)

19.200,00

Projecte “Un punt de
vista diferent”
(Covid-19)

5.800,00

Aportació 2020
(100%)

42.808,07
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4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1 Instancies, trucades, visites
L’atenció presencial s’ha vist afectada des de març de 2020. De març a juny
l’atenció va ser telefònica i posteriorment amb cita prèvia.
Dades aproximades:

RESUM ATENCIÓ A L'USUARI PER CONCEPTES ANY 2020
250
200
150
100
50
0

Avaluació qualitat del servei (indicadors carta de serveis):
Indicadors (per curs 2019-2020)

Valor

Nombre de sol·licituds ateses en termini (matrícules viva, usos
socials dels centres escolars, etc. )

129

Nombre de sol·licituds ateses fora de termini.

3
0

Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades perquè no
han estat atesos/es adequadament, en temps i forma.
Temps mig (dies) de resposta de les sol·licituds
Nombre de participants en el servei/activitats
Mitjana del grau de satisfacció expressada
Nombre d’agraïments rebuts pels diferents canals (correu
electrònic, xarxes socials, etc.).

7-9 dies
*
Mig-Alt
3

*Valor difícil de quantificar a nivell general. Els participants oscil·len entre 6 (activitats per a famílies) i 29.099
(catàleg educatiu).
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4.2 Expedients i tràmits realitzats
REGISTRE D’ENTRADA GENESYS
COMUNICACIONS
CONVENIS INTERADMINISTRATIUS
NOTIFICACIONS ALTRES ADM.
NOTIFICACIONS
PRESSUPOST
SEGREGACIO I PARCELACIÓ
SOL·LICITUDS
SOL·LICITUDS ALTRES ADMIN.
SUBVENCIONS
TOTAL

NOMBRE
12
1
26
5
57
1
160
1
63
326

SUBVENCIONS
SOL·LICITUDS ALTRES…
SOL·LICITUDS
SEGREGACIO I…
PRESSUPOST
NOTIFICACIONS
NOTIFICACIONS ALTRES…
CONVENIS…
COMUNICACIONS
0

50

100

150

TIPOLOGIA D'EXPEDIENTS GENESYS
QUANTITAT
ABSENTISME
9
ACTIVITATS EDUCATIVES
5
ADDENDA CONVENI
1
ALTRES
10
AUTORITZACIONS VIA PUB
13
BENEFICIS FISCALS
1
BEQUES
1
CEM
1
MATERIAL
3
CONVENIS
4
LLARS D'INFANTS
6
PREINSCRIPCIO I MATRICULA
3
PRESSUPOST
27
SUBVENCIONS
19
US SOCIAL CENTRES EDUCATIUS
26
XEC GUARDERIA
8
TOTAL EXPEDIENTS
137

-

S’han recollit 42 avisos de la policia local, per incidències escolars o entre
menors i avisos d’alarmes del centres escolars.
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200

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SIGNATS ANY 2020
Any
2020
2020
2020
2020

Concepte

nombre

Convenis de col·laboració en relació al Projecte TEU
Conveni de col·laboració Generalitat de CatalunyaPla Educatiu d’Entorn
Convenis de col·laboració per a la cessió de dispositius
tecnològics a les AMPA
Conveni de col·laboració per al manteniment de
dispositius tecnològics
TOTAL

4
1
5
1
11
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5. Atenció interna municipal i tràmits
5.1 Sol·licituds i requeriments
S’han atès totes les peticions d’informes dels departaments relatives a la
informació requerida per a tràmits d’expedients.

5.2 Expedients i tràmits interdepartamentals
ACCIONS
Modificacions i pròrroga dels
contractes llars d’infants
Catàleg Activitats Educatives

DEPARTAMENTS IMPLICATS
Contractació

Projecte TEU

Radio Olesa, esports, serveis
jurídics, centres educatius i
empreses municipi.
Serveis Socials, Joventut,
Participació, TET, Diversitat,
Esports, Biblioteca, centres
escolars, AMPAi entitats.
Departament d’Ensenyament;
Inspectora, Tècnica LIC.
Comunicació.
Centres educatius, AMPA
Centres educatius, serveis jurídics.
Serveis Socials, centres educatius
Serveis Socials, Diversitat i
convivència, igualtat, servei de
Català, Biblioteca, Escola d’Arts i

Xarxa Socio-Educativa d’Infància i
Adolescència- PEE

Consell escolar municipal
Projecte LÈCXIT
Protocol Absentisme escolar
Diada Sant Jordi

Medi Ambient, Sanitat,
Participació, Serveis Socials,
Cabalbaix, Biblioteca, Policia
Local, Diversitat, Escola de
Música, Olesa Radio, Cultura,
Arxiu, Alcaldia, Joventut, Escola
d’Arts i Oficis, Esports. Comerç,
mediació, TET, entitats externes
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oficis, Serveis Tècnics, Policia
Local, Obres i Serveis, llibreries
Olesa, entitats.
Projecte Patis Oberts
Comissions sector educatiu
Plans d’ocupació
Manteniment centres educatius
Tramitació subvencions internes i
externes

Centres educatius, Policia Local,
Obres i Serveis, empresa externa.
Serveis socials, EAP
RRHH, promoció econòmica
Obres i serveis, conserges, centres
educatius (llars-escoles primària).
Generalitat de Catalunya i
Diputació de Barcelona
(per a llars d’infants, escola
municipal de música, catàleg
d’activitats per a famílies i centres,
Projectes èxit escolar).
Centres educatius i AMPA
Entitats municipi
Arts i Oficis

48

6. Pressupost
DESPESES
CAPÍTOL 1
Equip d’Administració
Equip Tècnic
Equip de Consergeria
Equip de suport educatiu
COST TOTAL: 230.349,82

CAPÍTOL 2
A data 14/12/2020
Org.

Crèdits
inicials

Pro. Eco. Descripció

52

3200 21601

52
52

3200 21901
3200 22000

52R21 3200 22001
52
52
52
52
52
52

323
323
323
3200
3200
3200

22100
22101
22102
22104
22300
22400

52

3200 22601

52
52
52
52
52

3200
3200
3200
3200
3200

52

3200 22706

52
52
52

3231 22706
3200 23020
3200 23120

22602
22603
22606
22609
22699

EQUIPAMENT PER PROCESSOS
D'INFORMACIÓ
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
ORDINARI NO INVENTARIABLE
PREMSA REV., LLIB I ALTRES PUB. EST.
AS.C.ESC.P
ENERGIA ELÈCTRICA
AIGUA
GAS
VESTUARI
TRANSPORTS
PRIMES D'ASSEGURANCES
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I
REPRESENTATIVES
PUBLICITAT I PROPAGANDA
PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS
REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
ACTIVITATS CULTURALS
DESPESES DIVERSES
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES
CONTRACTE SERVEI LLAR D'INFANTS
DIETES
LOCOMOCIONS
TOTAL

Crèdits
Obligacions
totals
reconegudes
consignats

2.526,00

2.526,00

2.895,77

1.000,00
255,00

1.000,00
384,80

0,00
95,58

0,00

114,08

0,00

67.615,58
10.807,23
59.464,00
1.500,00
0,00
360,00

69.966,32
13.548,22
60.430,56
1.500,00
0,00
720,00

44.971,49
6.007,02
43.593,44
0,00
1.067,00
312,00

200,00

200,00

0,00

1.516,00
100,00
1.042,00
3.199,00
150,00

1.516,00
100,00
2.076,19
3.199,00
150,00

625,57
0,00
0,00
4.239,84
94,80

24.340,00

24.548,00

4.490,18

543.565,68
50,00
100,00
717.790,49

527.565,68
50,00
100,00
709.694,85

401.824,19
0,00
42,56
510.259,44
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CAPÍTOL 4
A data 14/12/2020

Org. Pro. Eco. Descripció
52

3263 46700

52

3231 48000

52

3261 48100

52

3200 48900

52

3200 48901

52

3200 48912

52

3200 48950

CNL-CONSORCI NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
SUPORT SERVEI MENJADOR LLAR
D'INFANTS
EM-PREMIS, BEQ. I PENS. D'ESTUD. I
INVEST.
ASS. PROM. ESPECTACLE INFANT. I JUVEN.
D'OLESA
SUBV..A CENTRES EDUCATIUS PER
PROJ.PEDAGÒGICS
FUND.ESCOLA MPAL. ARTS I
OFICIS,FUND.PRIVADA
ALTRES TRANSFERÈNCIES
TOTAL

Crèdits
inicials

Crèdits
Obligacions
totals
reconegudes
consignats

43.595,91

43.595,91

42.808,07

18.000,00

12.200,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

19.500,00

24.236,33

19.237,63

19.200,00

29.800,00

29.800,00

7.000,00
118.295,91

8.750,01
129.582,25

6.912,50
98.758,20

CAPÍTOL 6
A data 14/12/2020
Org.
52S07
52Q09
52R02
52S07

Pro. Eco. Descripció
323
323
323
323

62300
63200
63200
63200

CALDERA ESTELLA FORESTAL CEIP J. FERRÀ
REPOSICIÓ EDIFICIS I CONSTRUCC.
INV. REPOSICIÓ EDIFICIS I CONSTRUCC.
INV. REPOSICIÓ EDIFICIS I CONSTRUCC.
INV. REPOSICIÓ EDIFICIS I
52T09 323 63200
CONSTRUCCIONS
DESPESES EN APLICACIONS
52R02 323 64100
INFORMÀTIQUES
DESPESES EN APLICACIONS
52S07 9203 64100
INFORMÀTIQUES
TOTAL

Crèdits
inicials
0,00
0,00
0,00
0,00

Crèdits
Obligacions
totals
reconegudes
consignats
159.448,08
55.973,21
975,93
0,00
436,00
0,00
7.000,00
0,00

9.200,00

9.200,00

0,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

2.200,00

0,00

9.200,00

181.460,01

55.973,21
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INGRESSOS

ORGANISME
Escola Municipal de Música
Llars d’infants municipals

Generalitat de Catalunya

Diputació de Barcelona

TOTAL

CONCEPTE
Preu Públic
Preu Públic
Subv. Sosteniment Escola
municipal de Música curs 20172018
Subv. Pla educatiu d’entorn
Finançament
Llars
d’infants
(endarreriments 2012-2020)
Subv. Sosteniment Llar d’infants
municipals curs 2017-2018
Subv. Educació-Catàleg (projecte
TEA 2019-2020)
Subv. Educació-Catàleg Escoles
municipals-Escola de Música
Fons de prestació COVID (a
distribuir
per
Departaments
d’Esports,
Joventut
i
Ensenyament)

IMPORT
137.049,97 €
127.938,94 €
52.430,61 €.
4.700 €
836.250,00 €
62.759,79 €
5.647,00 €
9311,44 €

30.217,18 €

1.213.874,32 €
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