
  

EL PROPER CURS L’AJUNTAMENT HAURIA DE 

BONIFICAR LA QUOTA D’ESCOLARITZACIÓ ALS 

AFECTATS PER LA NO-CONSTRUCCIÓ DE TRES 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS  

 
Vilà considera que l’anterior Govern va prendre una decisió no realista quan va 

decidir oferir places en els centres Caspolino, Jaén i Els Patufets i era altament 

improbable o impossible que poguessin obrir en el termini previst  

 

La defensora ha estimat les queixes de les famílies i proposa que es duguin a terme 

les gestions necessàries per assignar places escolars als infants afectats i que es 

concreti el dret a obtenir plaça el curs vinent a prop del domicili 

 

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament de Barcelona 

que estudiï i valori la possibilitat de bonificar, durant el curs 2012-2013, les quotes 

d’escolarització a les famílies afectades per la no-construcció de tres escoles bressol 

municipals (Caspolino, Jaén i Els Patufets) que havien d’obrir entre febrer i març de 2012. 

Vilà ha emès aquesta resolució després d’estudiar les queixes de 24 famílies que van 

patir un greuge per l’oferiment no realista, per part de l’anterior Govern municipal, de 

places en centres municipals que no s’havien començat a edificar i quan era altament 

improbable o impossible que les escoles poguessin obrir en el termini previst.  

 

Entre el 19 d’octubre i el 6 de desembre, la síndica va rebre 23 queixes de pares i mares 

que havien obtingut plaça per als seus fills en les escoles Caspolino i Jaén, ambdues a 

Gràcia. Amb anterioritat, el 13 d’octubre, Vilà ja havia atès una altra reclamació pel mateix 

motiu de l’escola Els Patufets de Navas, tot i que aquest cas finalment no es va supervisar 

perquè la usuària va acceptar la plaça que el consistori li va oferir en una altra escola 

bressol. 

 

En tots els casos restants, la defensora ha estimat les queixes pels perjudicis ocasionats a 

les famílies perquè s’ha demostrat que el compliment dels terminis previstos per enllestir 

les obres abans de l’inici del curs eren molt irreals i se suggereix que, a més de bonificar 



les quotes durant el proper curs en la quantia que es consideri oportuna, es duguin a 

terme les gestions necessàries per assignar places escolars al major nombre d’infants 

possible i que es concreti el dret de les famílies a obtenir plaça el curs vinent a prop del 

domicili. 

 

219 afectats 

  

Segons ha informat l’Ajuntament a la síndica, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona 

(IMEB) ha posat sobre la taula diferents solucions a les 219 famílies afectades. Entre 

altres propostes, l’actual Govern municipal, que no és el causant del greuge, ha incorporat 

els infants a les llistes d’espera de les altres escoles bressol relacionades en el procés de 

preinscripció i ha ofert a les famílies places en els centres que tinguin vacants sense 

llistes d’espera i en aquells on s’ha previst habilitar aules provisionals fins al juliol de 2012 

(Tramvia Blau, Camp de l’Arpa i L’Estació). 

 

L’Ajuntament també ha decidit reservar i garantir les places per al proper curs en les 

escoles bressol assignades durant la preinscripció 2011-2012, excepte en els casos dels 

infants que s’incorporaran a P3 el curs vinent. En el cas que alguna de les tres escoles no 

estigués disponible, el consistori assignarà a la família una altra escola dins el districte on 

visqui la família. L’IMEB també assignarà la puntuació de la condició de tenir germans al 

centre als infants que aquest curs 2011-2012 estarien a les aules de P2. 

 

En el seu informe, la síndica fa constar que la Regidoria d’Educació no dóna resposta a 

algunes de les qüestions plantejades per la seva oficina i que fan referència a la 

programació de la construcció i obertura de les escoles bressol Jaén i Caspolino, els 

desajustos que justifiquen que no s’hagi acomplert la programació prevista i la ponderació 

aplicada dels principis d’oportunitat i de prudència a l’hora d’oferir matrícula en aquestes 

dues escoles.  

 

Davant d’això es pot presumir que l’Ajuntament va actuar de manera no realista quan va 

oferir les places d’escoles bressol d’aquests centres. L’escola Jaén no estava ni tan sols 

licitada per contractar les obres quan es va fer l’oferta de places i, per tant, els centres no 

podien estar construïts i no s’hauria pogut iniciar l’activitat en la data prevista. 

 

No obstant això, les expectatives creades sobre l’inici del curs van motivar que moltes 

famílies escollissin una d’aquestes escoles per portar-hi els seus fills. El fet que s’atorgui 

una plaça genera, automàticament, que s’exclogui la possibilitat d’obtenir una altra plaça 

en qualsevol altre centre de la sol·licitud. Així, les famílies han patit el greuge de no 

disposar plaça al centre triat ni en cap altre de les escoles relacionades en la 

preinscripció, ja que les places disponibles en els altres centres molt probablement van 

quedar cobertes durant el procés de matriculació. 

 

Tot i les solucions proposades per l’IMEB, la síndica considera que no compensen prou el 

perjudici creat. Els centres on generalment queden places lliures un cop conclòs el 



període de preinscripció no es troben a prop de les escoles referides i la proximitat és un 

factor determinant en aquesta primera etapa d’escolarització. La defensora també 

considera altament inviable la possibilitat que els infants obtinguin plaça per a aquest curs 

només pel fet d’incorporar-los a les llistes d’espera. 

 

Mesures municipals positives 

 

D’altra banda, la defensora valora positivament l’alternativa oferta per l’Ajuntament 

d’ocupar les aules provisionals de les escoles Tramvia Blau, Camp de l’Arpa i L’Estació, 

tot i que no ha estat informada de l’abast d’aquesta oferta. Vilà també opina que són 

positives la resta de mesures proposades que han d’assegurar als afectats una plaça el 

curs vinent. No obstant això, donades les dimensions del districte de Gràcia i la situació 

geogràfica de les escoles bressol, la síndica creu que cal afinar quines seran les opcions 

a què tindran dret les famílies per garantir que la plaça que obtinguin es trobi dins un radi 

de proximitat raonable respecte del domicili familiar. 

 

Malgrat que el procés de preinscripció vincula les famílies amb l’Administració, la 

culminació del procés té lloc en el moment en què es formalitza la matrícula i aquesta fase 

no s’ha arribat a produir. De tota manera, Vilà considera que s’ha causat un perjudici a les 

famílies i proposa a l’IMEB que estudiï i valori compensar el greuge bonificant les quotes 

d’escolarització dels afectats el proper curs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


