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D E C R E T 

 
Assumpte: Oferta formativa i calendari del procés d’inscripció i admissió a la Llar 
d’Infants municipal de Palafolls, curs 2020-2021  
 
Expedient: X2020001749 
 

FETS 
 
1.- En data 14 de març, mitjançant el Reial Decret 463/2020 es declarava l’estat 
d’alarma davant la situació d’emergència de salut pública provocada pel Covid-19 i 
d’acord amb les preinscripcions donades per l’Organització Mundial de la Salut.  
 

2.- En l’àmbit educatiu, en l’article 9 del Reial Decret 463/2020 es relacionava la 
suspensió de l’activitat acadèmica presencial a tots els centres i nivells, cicles, graus, 
cursos i nivells d’educació contemplats a l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2006 
d’Educació del 3 de maig.  
l 
4.- En data 7 de maig de 2020, el Departament d’Educació publica les instruccions per 
als centres educatius en la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2020-2021 
motivats per la situació de la pandèmia i que afecta, entres d’altres estudis, al de 
primer cicle d’educació infantil.  
Amb aquestes instruccions es modifiquen els calendaris d’actuacions previstos a la 
Resolució 576/2020 suspesa per l’estat d’alarma.  
 
5.- Aquestes instruccions s’emmarquen en el Pla parcial de desconfinament i obertura 
dels centres educatius per a la realització del procediment de preinscripció i matrícula 
escolar, les qual són sotmeses a l’aprovació prèvia del PROCICAT, d’acord amb el 
cotext actual d’emergència sanitària.  
 
7.- En data 8 de de maig de 2020, la Direcció de la Llar d’Infants municipal emet un 
informe on motiva adoptar el calendari establert per part del Departament d’Educació 
mitjançant les instruccions comunicades el 7 de maig i dona compte de les places 
lliures i, per tant, objecte de ser sol·licitades de cara al curs 2020-2021.   
 
7.- Per tot els punts exposats, malgrat l’aprovació del Reial Decret 463/2020, del 14 de 
març de 2020, en virtut del qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació 
de la crisis sanitària ocasionada pel Covid-19 pel qual s’han suspès els terminis 
administratius, que es reprendran un cop el Reial Decret deixi d’estar vigent, o la seva 
pròrroga, en el seu cas, aquest Ajuntament, atenent a la necessitat d’aprovar el 
calendari del procés d’inscripció i admissió a la Llar d’Infants municipal i per raons 
d’interès públic, considera convenient i necessari la tramitació dels present expedient, 
i per tant, no aplicarà la suspensió del terminis esmentats.  
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FONAMENTS DE DRET 

 
1.- Decret 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres. 
 
2.- Decret 75/2007, de 7 de març que estableix el procediment d’admissió de l’alumnat 
als centres educatius en ensenyaments sufragats amb fons públics. 
 
3.- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació. 
 
2.- Conveni de 7 de juny de 1993 entre el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Palafolls per la creació de la llar d’infants pública de 
Palafolls de titularitat municipal.  
 
3.- Acord de Ple en data 30 de maig de 2008 per l’assumpció de competències 
delegades relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants als centres 
ens els ensenyament sufragats amb fons públics. 
 
6.- Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer de 2020, per la qual s’aproven les normes 
de preinscripció i matrícula d’alumnes als centre del Servei d’Educació de Catalunya i 
altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, 
per al curs 2020-2021.  
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions aprovades per l’Alcaldia, en resolució núm. 1837/2019, de data 27 de juny 
de 2019 (BOP 10/07/19), però en data 17 de març de 2020 s’ha dictat el Decret 
558/2020 que avoca temporalment les competències delegades a la Junta de Govern 
Local per raó d’urgència davant la crisis sanitària com a conseqüència del SARS-COV-2 i 
vigent mentre no es dicti una nova resolució en un altre sentit.  
 
En virtut d’allò exposat, 
 

HE RESOLT 
 
- Aprovar l’oferta de places de la Llar d’Infants municipal de Palafolls Palafollets per 
al curs 2020-2021:  

 

 
Places infants 2020 

 
Places infants 2019 

 
Places infants 2018 

 

Places Ordinàries    NEE Ordinàries    NEE Ordinàries    NEE 

Places vacants curs 
escolar 2020-2021 7                 1 16         2  20              3  
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- Aprovar la metodologia i el calendari recollit a les Instruccions per als centres 
educatius sobre els canvis en la gestió de preinscripció i matrícula del curs 2020-2021 
motivats per la situació de pandèmia del Departament d’Educació i els seus annexes, 
on es prescriu la reducció al màxim dels tràmits presencials, substituint-los per 
actuacions telemàtiques, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.  
 
. Període de presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 
2020. 

. Presentació de sol·licituds amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020. 

. Publicació de la llista provisional: a partir del 29 de maig de 2020. 

. Presentació de reclamacions de la llista provisional: del 2 al 5 de juny de 2020. 

. Sorteig en cas d’haver d’aplicar criteris de desempat: 9 de juny de 2020. 

. Publicació de la llista definitiva: 11 de juny de 2020. 

. Període de matrícula: del 13 al 17 de juliol de 2020. 

- Aprovar que la sol·licitud de preinscripció es formalitzarà, dins el període indicat, 
mitjançant l’imprès que es posarà a disposició de les persones sol·licitants a través 
del tràmit telemàtic d’instància genèrica que s’annexarà a l’imprès de sol·licitud del 
servei que ens ocupa i disponible al web municipal www.palafolls.cat. També caldrà 
annexar la documentació que sigui requerida.  

- Aprovar que el procés de preinscripció s’inicia amb la presentació de sol·licituds i 
finalitza amb la publicació de la relació d’alumnat admès. Qualsevol sol·licitud de 
preinscripció per al curs 2020-2021 presentada abans de l’inici d’aquest període té la 
consideració de nul·la. Igualment aquesta proposta anul·la la llista d’espera que 
pugui haver ocasionat el procés de matrícula oberta pel curs escolar 2019-2020 i 
aprovada per la Junta de Govern en data 30 de juliol de 2019.  
 
- Establir com a propis els criteris de prioritat del Departament d’Educació i que 
només s’aplicarien en cas que el nombre de sol·licituds superin les places lliures 
ofertades:  

- Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre: 40 punts 
- Proximitat del domicili i lloc de treball:  
 . Empadronats a Palafolls: 30 punts  
 . Lloc de treball al municipi: 20 punts 
- Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o 
tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda 
garantida de ciutadania: 10 punts 
- Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, 
o el germà o germana: 10 punts.  

 

http://www.palafolls.cat/
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- Aprovar que la no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la 
sol·licitud de preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no 
es consideri a efectes de baremació i que la falsedat o el frau en les dades aportades 
comportarà la invalidació dels drets de prioritat que pugui correspondre. Si la 
falsedat o el frau es constata un cop iniciat el curs, l’alumnat perd el dret a la plaça i 
ha de participar en el següent procés de preinscripció i matrícula.  
 
- Aprovar que en el cas dels alumnes amb plaça a la Llar d’Infants municipal es 
procedirà a la confirmació d’aquesta mitjançant el tràmit d’instància genèrica i des 
de l’aprovació del present Decret i fins el 17 de maig de 2020. Les places que puguin 
resultar vacants passaran a formar de l’oferta formativa als efectes oportuns.  
 
- Aprovar que per tot allò que no estigui previst en aquesta proposta, es regularà per 
la normativa vigent. 
 
 
 
 
 
 
Signat electrònicament a la data que consta a l’encapçalament. 


