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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA
RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el calendari relatiu a la preinscripció i matrícula de l'alumnat a les llars
d'infants i escoles bressol públiques de la ciutat de Barcelona per al curs 2019-2020.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), estableix les garanties i els
criteris a què s'ha d'ajustar el procediment d'admissió.
El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en
els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC Núm. 4852 – 29.3.2007), modificat pel Decret 31/2019,
de 5 de febrer (DOGC núm. 7805, de 7.2.2019). La Disposició addicional sisena del Decret 75/2007, relativa a
les competències del Consorci d'Educació de Barcelona, disposa que l'assignació de funcions que es fa al
Departament d'Educació, als seus serveis territorials i als ajuntaments, s'entenen fetes al Consorci d'Educació
de Barcelona, d'acord amb la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i amb el
Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució i aprovació dels seus estatuts. Així mateix, estableix que el
Consorci d'Educació de Barcelona desenvoluparà normativa específica en matèria d'escolarització, per tal
d'adaptar el procés a la realitat i especificitats de la ciutat de Barcelona.
La Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula
d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos
ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020 (DOGC Núm. 7821 - 1.3.2019), estableix en
el seu apartat 3, de l'annex 1 de primer cicle d'educació infantil en llars d'infants o escoles bressol públiques,
que els ajuntaments que en exercici de les seves competències relacionades amb el procés de preinscripció i
admissió d'infants a les llars d'infants o a les escoles bressol públiques poden establir un calendari propi l'han
de fer públic abans del dia 5 d'abril de 2019.
Posteriorment, la Resolució EDU/637/2019, de 12 de març (DOGC Núm. 7834 - 19.3.2019), modifica la
Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, i estableix els calendaris de preinscripció i matrícula de diferents
ensenyaments, entre ells l'apartat 3, de l'annex 1 de primer cicle d'educació infantil en llars d'infants o escoles
bressol públiques.
De conformitat amb el que disposa la normativa citada i per tal de completar la regulació dels processos
d'admissió de l'alumnat de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per
al curs 2019-2020.

RESOLC:

1. Fer públic el calendari relatiu a la preinscripció i matrícula de l'alumnat a les Llars d'Infants i Escoles Bressol
públiques de la ciutat de Barcelona per al curs 2019-2020, que serà el següent:
- Publicació de l'oferta: entre el 7 i el 8 de maig de 2019.
- Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 22 de maig de 2019, ambdós inclosos.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 29 de maig de
2019.
- Termini per presentar una reclamació: del 30 de maig al 5 de juny de 2019.
- Sorteig del número de desempat: el 4 de juny de 2019.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: el 6 de juny de
2019.
- Publicació de la llista dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 19 de juny de 2019.
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- Període de matrícula: del 20 al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos

2. Donar compte al Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona en la propera sessió.

Contra aquest Acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos, comptats a partir de
l'endemà de la seva publicació en el DOGC, segons el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa - Administrativa.
Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l'acte, en el termini d'un
mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE
núm.236, de 2.10.2015), i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 d'abril de 2019

Mercè Massa i Rincón
Gerent

(19.092.012)
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