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LLARS D’INFANTS 2014
Resultats de la 10a edició del
Cercle de comparació intermunicipal d’escoles bressol
 
Oferta 
S’observa una bona correspondència entre el nombre de pre
quantitat de places vacants, que ens indica l’amplitud de l’oferta de
Vilafranca (1,1 sol�licituds per cada plaça va
s’ha de posar en relació també amb la gran demanda de places en un cen
titularitat municipal (29,1% 
complementaris que es consideren adequats. Hi ha un percentatge molt alt de 
places de l’Ajuntament sobre el total de places que
(65,7%- 46,3%) i un percentatge relat
anys de Vilafranca són alumnes de les 
 

Usuaris 
El percentatge d’alumnes que 
conseqüència de la tarifació social que s
atendre totes les demandes, hi havia relativament pocs alumnes amb necessitats 
educatives especials (0,3% 
socioeconòmiques la mitjana a les llars és similar
2,4%). La participació de les famílies en nombre d’associats a l’AMPA resulta baix 
(6 per cada 100 alumnes 
aquesta participació en les activitats de la llar és molt ele
indicador que no queda reflectit en l’estudi. La percepció que en tenen les famílies 
és molt bona i li atorguen una puntuació global lleugerament p
mitjana (9 – 8,8) sobre 10.
 

Organització 
Les llars d’infants de Vilafranca tenen un model de gestió directa, que és el més 
comú en el conjunt de municipis que es comparen.  
evolució a la baixa de les hores de dedicació a tasques no lectives per part del 
personal educador de suport
mantenim lleugerament per sota la mitjana (16,4%
recursos humans són molt positius en termes generals, tant pel que fa al nivell 
salarial (per sobre de la mitjana dels ajuntaments participants)
d’absentisme laboral del 3,8%, quan la mitjana és del 5,1
de 25 hores anuals de mitjana a formac
 

Economia 
El pes de la despesa corrent
sensiblement superior a la mitjana (4,6% 
habitant també és superior (39,4
cinc anys.1 Pel que fa al finançament del servei
l’Ajuntament és superior a la mitjana (49,4% 
usuaris continua sent sensible
l’aplicació de la tarifació social amb 12
d’una plaça a les llars d’infants de Vilafranca
5.316€), fet que constata 
 

 
                                                          
1 Que els costos siguin elevats té una relació directa amb l’àmplia oferta de places i no pas amb la 
despesa corrent per alumne. Aquest cost s’ha reduït els darrers anys, 
als 39,4€ del 2014. 
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LLARS D’INFANTS 2014 
a edició del 

Cercle de comparació intermunicipal d’escoles bressol 

S’observa una bona correspondència entre el nombre de pre-inscripcions i la
quantitat de places vacants, que ens indica l’amplitud de l’oferta de l’Ajuntament de 

sol�licituds per cada plaça vacant, mentre la mitjana és d’1,2
s’ha de posar en relació també amb la gran demanda de places en un cen

ritat municipal (29,1% - 19,4%). Es presten el 100% dels serveis 
complementaris que es consideren adequats. Hi ha un percentatge molt alt de 
places de l’Ajuntament sobre el total de places que s’ofereixen a la població 

i un percentatge relativament elevat del total d’infants de 0 a 3 
anys de Vilafranca són alumnes de les llars municipals d’infants (26,1% 

El percentatge d’alumnes que reben ajuts és molt elevat (84,7% -
conseqüència de la tarifació social que s’ha aplicat sempre a les llars. El 2014
atendre totes les demandes, hi havia relativament pocs alumnes amb necessitats 
educatives especials (0,3% - 1,6%); en el cas d’alumnes amb dificultats 
socioeconòmiques la mitjana a les llars és similar a la dels altres municipis (2,2% 

%). La participació de les famílies en nombre d’associats a l’AMPA resulta baix 
(6 per cada 100 alumnes – 41/100). Caldria puntualitzar que al llarg de tot el curs 
aquesta participació en les activitats de la llar és molt elevada, si bé aquest és un 
indicador que no queda reflectit en l’estudi. La percepció que en tenen les famílies 
és molt bona i li atorguen una puntuació global lleugerament per damunt de la 

) sobre 10. 

Vilafranca tenen un model de gestió directa, que és el més 
nt de municipis que es comparen.  Se segueix observant

evolució a la baixa de les hores de dedicació a tasques no lectives per part del 
personal educador de suport (4,9%-11,4%), en el cas del personal educador ens 

ament per sota la mitjana (16,4%-16,9%). Els indicadors de 
recursos humans són molt positius en termes generals, tant pel que fa al nivell 
salarial (per sobre de la mitjana dels ajuntaments participants)

del 3,8%, quan la mitjana és del 5,1%. Es destinen un total 
de 25 hores anuals de mitjana a formació (la mitjana del grup és de 26

de la despesa corrent de les llars d’infants sobre el pressupost m
ent superior a la mitjana (4,6% – 3,4%).  La despesa corrent per 

habitant també és superior (39,4€-27,9€), una constant que es manté els darrers 
que fa al finançament del servei, l’aportació econòmica de 

superior a la mitjana (49,4% - 42,6%). En canvi, l’aportació dels 
usuaris continua sent sensiblement inferior a la mitjana (28,4% - 39,8
l’aplicació de la tarifació social amb 12 quotes mensuals diferents. El cost mitjà 

d’infants de Vilafranca és inferior a la mitjana (4.210
 una gestió eficient dels recursos. 

Vilafranca del Penedès, setembre de 2015

                   
Que els costos siguin elevats té una relació directa amb l’àmplia oferta de places i no pas amb la 

despesa corrent per alumne. Aquest cost s’ha reduït els darrers anys, passant dels 47,4
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Que els costos siguin elevats té una relació directa amb l’àmplia oferta de places i no pas amb la 
els 47,4€ de l’any 2010 


