
 
 

Comissió d’Educació 

Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 

Matèria d’Educació 

 Dotació dels programes de llengua, educació intercultural i cohesió social, les aules d’acollida 

i els plans d’entorn (Disposició addicional onzena) 

 

1. El Departament d’Ensenyament, dins les previsions pressupostàries per al 2015, ha de 

mantenir les funcions i la dotació pressupostària i dels programes de llengua, educació 

intercultural i cohesió social, les aules d’acollida i els plans d’entorn, sens perjudici que se’n 

puguin potenciar les funcions i ampliar el finançament d’acord amb les disponibilitats 

pressupostàries, quantificar els centres de secundària que fan jornada compactada que 

participen en plans d’entorn o tenen a l’abast activitats extraescolars organitzades o promogudes 

per les diverses administracions, o amb llur suport, i avaluar-ne l’impacte social i educatiu 

respecte dels que no participen en plans d’entorn. 

 

2. El Departament d’Ensenyament, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2015, ha 

d’incrementar el personal educatiu no docent per a l’atenció de la diversitat als centres públics.  

 

3. El Govern, a l’efecte del que estableix l’apartat 1, durant el 2015 ha d’autoritzar l’ampliació de la 

dotació de personal no docent de suport als centres, incrementar la partida corresponent per a 

afrontar el nou dimensionament relatiu a tècnics d’educació infantil (TEI), tècnics d’integració 

social (TIS) i educadors per a les unitats de suport a l’educació especial (USEE) per l’import fixat 

en el Fons extraordinari per a polítiques socials creat per aquesta llei, i ampliar el nombre d’hores 

dels vetlladors per a atendre adequadament les necessitats educatives detectades. 

 

 Ajuts als serveis de menjador i de transport (Disposició addicional dotzena) 

 

1. El Departament d’Ensenyament ha de fer les modificacions pressupostàries necessàries per a 

donar una resposta adient al llarg del curs als alumnes en situació de privació alimentària 

proveint-los de beques de menjador.  

 

2. El Departament d’Ensenyament, dins les previsions pressupostàries per al 2015 i a fi d’afavorir 

el suport a l’escolarització i afrontar les situacions de privació alimentària dels infants de zero a 

tres anys a les llars d’infants públiques, ha de dotar una partida extraordinària de 3.000.000 

d’euros per a ajuts a les despeses de menjador. L’assignació d’aquests ajuts s’ha de fer 

d’acord amb els criteris fixats per a les beques de menjador ordinàries. 

 

3. El Departament d’Ensenyament, dins les previsions pressupostàries per al 2015, ha de garantir 

el servei de cantina i beques de menjador per als alumnes de secundària que ho necessitin. 

 

4. El Departament d’Ensenyament ha de finalitzar els treballs amb els consells comarcals i els 

representants dels ens locals per a modificar els decrets 160/1996 i 161/1996, sobre els serveis 

escolars de menjador i de transport, per a adequar-los a l’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d’educació, que estableix que les administracions públiques han d’oferir ajuts als alumnes 

que viuen en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, amb la 

finalitat de reconèixer la singularitat de diversos centres escolars i garantir l’equitat i la igualtat 
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d’oportunitats d’accés al transport escolar, atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de 

renda de les famílies i vetllant perquè cap família no resti fora d’aquest servei per raons 

socioeconòmiques; habilitar les partides pressupostàries corresponents per a fer efectiu l’acord 

assolit; garantir el desplaçament adequat dels infants als centres escolars, i millorar la prestació 

del servei de transport urbà per a l’accés als centres educatius situats lluny de nuclis urbans. 

 

5. El Departament d’Ensenyament, dins les previsions pressupostàries per al 2015, ha de 

prioritzar els ajuts per als serveis escolars de menjador i de transport en els centres d’educació 

especial per a tots els alumnes provinents de fora del municipi on hi ha el centre, i també per als 

alumnes del mateix municipi amb necessitats educatives específiques en els centres situats fora 

del teixit urbà i de difícil accés en transport públic, atès que en els centres d’educació especial 

el menjador és un espai educatiu imprescindible.  

 

 

 Jornada compactada (Disposició addicional tretzena) 
 

El Departament d’Ensenyament ha de quantificar els centres acollits a la jornada compactada i el 
valor de l’estalvi en la gratuïtat dels menjadors dels alumnes transportats que ha significat 
l’autorització de l’horari acumulat de matí en els estudis d’educació secundària obligatòria; destinar 
aquest estalvi, dins les previsions pressupostàries, a augmentar la partida de beques per al servei 
escolar de menjador, i presentar un estudi sobre les conseqüències de l’horari acumulat en 
l’equitat dels alumnes que el segueixen i sobre l’impacte educatiu i en l’absentisme. 

 

 Ajuts a les escoles de música i dansa i a les escoles d’adults (Disposició addicional catorzena) 

 

1. El Departament d’Ensenyament, en el marc del grup de treball de la Comissió Mixta, ha 

d’acordar una proposta organitzativa i de suport de les escoles de música i dansa municipals per 

al 2015 que en faciliti l’accés i la sostenibilitat, i el Govern ha d’habilitar una partida 

extraordinària de fins a 5.000.000 d’euros per a fer efectiu l’acord assolit. 

 

2. El Departament d’Ensenyament, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2015, ha de 

destinar ajuts a les escoles d’adults que donen títols oficials a les comarques amb la taxa 

d’atur més alta, perquè puguin proporcionar la formació necessària a les persones que ho 

necessitin per a facilitar-los la incorporació al món laboral. 

 

 Projectes i construcció d’edificis dels centres educatius (Disposició addicional setzena) 

 

1. El Departament d’Ensenyament, amb càrrec a la partida pressupostària «Aportacions a 

Infraestructures.cat, SAU», ha d’iniciar la construcció de l’Escola Els Quatre Vents de 

Canovelles. 

2. El Departament d’Ensenyament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries per al 2015, ha 

de continuar les obres de reforma necessàries de l’Escola Cau de la Guineu de Corbera de 

Llobregat, a càrrec de la partida per a obres de reformes, adequacions i millores (RAM) en 

centres docents, perquè tingui les instal·lacions adequades com a escola d’una línia. 

3. El Departament d’Ensenyament, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2015, ha d’assumir 

els dos nous mòduls provisionals per al curs 2015-2016 de l’Escola Els Aigüerols de Santa 

Perpètua de Mogoda. 
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4. El Departament d’Ensenyament, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2015, ha 

d’encarregar el projecte de conversió de l’Escola Gavà Mar en un centre de primària i 

secundària.   

5. l Departament d’Ensenyament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries per al 2015, ha 

d’incorporar a la seva programació el projecte de construcció de l’Institut de Dosrius. 

6. El Departament d’Ensenyament ha d’iniciar la construcció de l’Institut de Pineda de Mar, amb 

càrrec a la partida pressupostària «Aportacions a Infraestructures.cat, SAU». 

7. El Departament d’Ensenyament, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2015, ha d’iniciar 

les obres d’ampliació de l’Institut de Gelida, amb l’objectiu de començar el curs 2015-2016 amb 

l’ampliació acabada. 

8. El Departament d’Ensenyament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries per al 2015, ha 

de licitar el projecte executiu de l’Escola El Vinyet de Solsona. 

9. El Departament d’Ensenyament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries per al 2015, ha 

de licitar  els projectes tècnics necessaris (bàsic i executiu) per a l’ampliació de l’Institut de 

Guissona. 

10. El Departament d’Ensenyament, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2015, ha d’establir, 

conjuntament amb la comunitat educativa, els espais necessaris per al bon funcionament de 

l’Escola Paco Candel de l’Hospitalet de Llobregat, i ha de garantir que disposi d’espais destinats 

a biblioteca i a activitats de psicomotricitat, i també d’aularis i espais adequats per als docents, la 

direcció i l’associació de mares i pares d’alumnes. 

 

 Places per a infants (Disposició addicional setzena) 

 

1. El Departament d’Ensenyament ha d’elaborar una nova proposta de coresponsabilització 

de costos i de sosteniment i de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants 

de titularitat municipal per al curs 2015-2016 que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 

9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 

el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social. 

 

2. El Departament d’Ensenyament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries per al 2015 i els 

resultats de la preinscripció, ha d’ampliar, si escau, l’oferta escolar de P3 a Montgat. 

 

Referent FONS EXTRAORDINARI per a Polítiques Socials que aquesta Llei crea en el seu art. 55, i que 

s’haurà de dotar amb un import de 100.000.000 d’euros, que s’indiquen a l’Annex 3 de la Llei, entre els 

que s’hi troben les següents actuacions en matèria d’educació: 

Actuacions Departament Import 
(euros) 

Augment de places residencials persones amb discapacitat física o mental Benestar i Família 4.000.000 

Aportació extraordinària prestacions econòmiques vinculades al servei LAPD Benestar i Família 17.000.000 

Fons d’ajuts per a afectats per la pobresa energètica Empresa i Ocupació 10.000.000 

Aportació extraordinària a l’Agència Tributària de Catalunya Economia i 
Coneixement 

10.800.000 

Creació de l’Agència de Protecció Social de Catalunya Economia i 
Coneixement 

700.000 
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Increment suplementari per al programa de la renda mínima d’inserció Empresa i Ocupació 12.000.000 

Programa Forma i Insereix: ocupació per a persones que han estat beneficiàries de la renda mínima 
d’inserció 

Empresa i Ocupació 4.000.000 

Inserció laboral de persones amb discapacitat: aportació extraordinària del programa de serveis integrals 
d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o malaltia mental 

Empresa i Ocupació 3.100.000 

Ajut extraordinari als centres especials de treball Empresa i Ocupació 4.000.000 

Nou equipament Institut Ventura Gassol de Badalona Ensenyament 4.500.000 

Escoles bressol: beques de menjador per a infants de 0 a 3 anys Ensenyament 3.000.000 

Programa d’escola inclusiva i atenció a la diversitat: increment educadors per a 
les USEE, de tècnics d’educació infantil i d’integració social 

Ensenyament 10.000.000 

Reserva aportació extraordinària escoles de música municipals Ensenyament 5.000.000 

Reserva aportació transport escolar no obligatori Ensenyament 5.000.000 

Execució del projecte d’ampliació de l’Institut Escola 3 d’Abril de Móra la Nova Ensenyament 200.000 

Complement obres d’adequació municipal de l’Escola Pau Casals de Rubí Ensenyament 300.000 

Centre de dia de l’Aldea Benestar i Família 400.000 

Increment d’ajuts d’emergència d’habitatge a famílies Territori i 
Sostenibilitat 

6.000.000 

 

En el següent enllaç podeu trobar el Text de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya 2015: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6830/1410827.pdf 
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