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DECRET D’ALCALDIA
PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS)

En data 5 de març de 2020 es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm.8078,
la Resolució EDU/576/2020, de 28 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 2020-2021. A l’Annex 1 de la resolució
s’inclou la informació referent al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants o escoles bressol
públiques.

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 i la Resolució EDU/576/2020, de 28 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 2020-2021, preveu que alguns tràmits del procés de preinscripció i matrícula es puguin fer
presencialment.

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al
màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible,
cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries,
per garantir la salut de les persones. En aquest sentit, el PROCICAT ha aprovat el Pla parcial de
desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització del procediment de preinscripció i
matrícula escolar recollint les mesures concretes que cal aplicar.

Vist que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat unes instruccions per a
les llars d’infants sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i la matrícula del curs 2020-2021
motivats per la situació de pandèmia,

Atès que a les citades instruccions es proposa un calendari de preinscripció i matriculació a les llars
d’infants, en data 8 de maig de 2020 es dicta el Decret d’Alcaldia núm.167/2020, pel qual s’aprova el
calendari de preinscripció i matrícula a les llars d’infants municipals de Subirats.

Vist que en data 12 de maig de 2020 es dicta el Decret d’Alcaldia núm.173/2020, pel qual s’aprova
l’oferta de places lliures a les llars d’infants de Subirats per al curs 2020-2021.

D’acord amb el calendari de preinscripció aprovat, el període per a la presentació de sol·licituds ha estat
entre els dies 13 i 22 de maig de 2020.

Una vegada finalitzat aquest termini, s’ha de procedir a la publicació de la llista de sol·licituds de
preinscripció a les llars amb la puntuació provisional el dia 2 de juny de 2020, d’acord amb el calendari
aprovat.

D’acord amb l’establert a la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, s’ha de fer pública la resolució d’aprovació d’aquest llistat per al coneixement
general, mitjançant la publicació d’aquest acord a l’etauler municipal de la web municipal.
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Vist el Pla d’obertura dels centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs
2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i estudis pel curs 2020-2021, publicat pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,

És per tot això que aquesta Alcaldia- Presidència, en l’ús de les seves atribucions , RESOLC:

PRIMER.- Aprovar  la llista de preinscripcions admeses PROVISIONAL a les llars d’infants municipals per
al curs 2020-2021, amb les seves puntuacions provisionals, d’acord amb el següent detall:

Llar d'infants L'Esquirol. Sant Pau d'Ordal
INFANTS QUE CONTINUEN: 14 any naix.

1 A.G.S 2019
2 L.M.R 2018
3 C.P.E 2018
4 B.N.P 2018
5 L.S.G 2018
6 L.M.S 2018
7 A.S.A 2019
8 L.V.G 2019
9 S.C.T 2018

10 P.M.B 2018
11 G.C.C 2018
12 I.G.T 2018
13 B.C.M 2019
14 G.M.C 2018

INFANTS PREINSCRITS: 0

TOTAL INFANTS CURS 2020-21 = 14

Llar d'infants Els cargols de Lavern
INFANTS QUE CONTINUEN:3 any naix.

1 D.R.O 2018
2 A.G.P 2019
3 E.M.R 2018

INFANTS PREINSCRITS ADMESOS: 1
Puntuació

:
4 A.S.M 2019 30 punts

TOTAL INFANTS CURS 2020-21 = 4
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Llar d'infants Els pardals d'Ordal

INFANTS QUE CONTINUEN: 6 any naix.
1 L.F.G 2018
2 A.Q.V 2018
3 L.F.G 2018
4 O.J.V 2018
5 V.A.T 2018
6 V.C.B 2018

INFANTS PREINSCRITS ADMESOS: 1 Puntuació:
7 J.D.V 2019 20 punts

TOTAL INFANTS CURS 2020-21 = 7

SEGON.- Establir que AQUESTA LLISTA ÉS PROVISIONAL; a l’inici del curs, al setembre, s’establirà la
llista definitiva d’admesos depenent de les restriccions d’espai determinades pel Departament
d’Educació de la Generalitat i dels mecanismes que s’estableixin per a la selecció dels infants en cas
d’haver més infants preinscrits que places disponibles segons l’espai de cada llar d’infants.

A mida que l’Ajuntament disposi de més informació en relació a les places finalment disponibles,
s’anirà informant a les famílies.

TERCER.- Comunicar a les famílies dels infants admesos provisionalment que la formalització de la
matrícula dels infants que finalment siguin admesos per al curs 2020-2021, es realitzarà al setembre.

QUART.- Notificar aquest acord a les llars d’infants del municipi, a les famílies dels infants i a la
Intervenció municipal.

CINQUÈ.- Publicar aquest acord a l’etauler municipal de la web de l’Ajuntament. 

A Subirats, a la data de la signatura electrònica.

Pere Pons i Vendrell,     Amb el vist i plau de,
Alcalde  .    La Secretària,

Signat electrònicament.
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