Exp: EDU 1055/2019
DECRET
Vista la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, pel 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.
Tenint en compte el que es preveu a l’art. 20 (delegació de competències als ajuntaments en
relació al primer cicle de l’educació infantil) del Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits
dels centres del primer cicle de l’educació infantil.
Tenint en compte que el Ple Corporatiu en data 13 d’abril de 2007, va aprovar el conveni,
entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Argentona
per a l’assumpció de les competències delegades relacionades amb el procés de
preinscripció i admissió d’infants i les relacionades amb el Consell de Participació de les llars
d’infants.
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“Vista la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, pel 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.
Tenint en compte el que es preveu a l’art. 20 (delegació de competències als ajuntaments en
relació al primer cicle de l’educació infantil) del Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits
dels centres del primer cicle de l’educació infantil.
Tenint en compte que el Ple Corporatiu en data 13 d’abril de 2007, va aprovar el conveni,
entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Argentona
per a l’assumpció de les competències delegades relacionades amb el procés de
preinscripció i admissió d’infants i les relacionades amb el Consell de Participació –
actualment Consell Escolar- de les llars d’infants.
Competència que permet a l’ajuntament d’Argentona d’establir un calendari propi pel que fa
a les preinscripcions o admissió d’infants.
Tenint en compte que el reglament de Règim Intern de les Escoles Bressol Municipals
contempla en l’Article 6 , entre d’altres, que les dates de preinscripció i matriculació seran
aprovades anualment per Decret d’alcaldia.
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Vist l’informe de la tècnica d’educació de data 27 de març de 2019 que literalment diu:
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Informo favorablement sobre l’establiment d’un calendari propi de preinscripció i matrícula
per a les llars d’infants d’Argentona pel curs 2019-2020, de conformitat amb les
competències assumides per aquest ajuntament en relació amb el procés de preinscripció i
admissió d’infants a les llars d’infants públiques.
El calendari seria:
- Període de presentació de sol·licituds: Del 7 al 15 de maig de 2019, ambdós
inclosos.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació
provisional: 4 de juny de 2019.
- Termini per presentar una reclamació: del 5 a l’11 de juny de 2019.
- Sorteig pel número de desempat de puntuació: 13 de juny de 2019.
- Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i, si escau, de la
llista d’espera: 18 de juny de 2019.
- Període de matrícula: del 19 al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos.
Les sol·licituds de preinscripcions i matricula es presentaran presencialment a l’Oficina
d’atenció ciutadana de l’Ajuntament d’Argentona o bé telemàticament a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament”
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Primer. Establir un calendari propi de preinscripció i matrícula per a les llars d’infants
d’Argentona pel curs 2019-2020, de conformitat amb les competències assumides per
aquest ajuntament en relació amb el procés de preinscripció i admissió d’infants a les llars
d’infants públiques.
El calendari és el següent:
- Període de presentació de sol·licituds: Del 7 al 15 de maig de 2019, ambdós
inclosos.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació
provisional: 4 de juny de 2019.
- Termini per presentar una reclamació: del 5 a l’11 de juny de 2019.
- Sorteig pel número de desempat de puntuació: 13 de juny de 2019.
- Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i, si escau, de la
llista d’espera: 18 de juny de 2019.
- Període de matrícula: del 19 al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos.
Les sol·licituds de preinscripcions i matricula es presentaran presencialment a l’Oficina
d’atenció ciutadana de l’Ajuntament d’Argentona o bé telemàticament a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament.
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Per tot l’exposat, decreto:
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Segon. Donar difusió de l’esmentat acord a les escoles bressols municipals, al web municipal
i al Departament de participació a efectes de transparència.
Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
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Signatura del secretari acctal (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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