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RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA 
RELATIVA A LA SEVA DISCONFORMITAT AMB L’ASSIGNACIÓ DE 
CENTRE ESCOLAR PER AL SEU FILL 
 
 
Descripció dels fets objecte de la queixa  
 
En data 4 de setembre de 2020, la ciutadana va presentar una queixa en aquesta 
Sindicatura en què manifestava la seva disconformitat amb l’assignació de centre 
escolar per al seu fill, que es matriculava a P3, ja que la seva ubicació era lluny del 
domicili familiar, cosa que dificultava la conciliació familiar.  
 
La persona promotora de la queixa assenyalava que el 27 de juliol de 2020 havia 
presentat un recurs d’alçada al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) en relació 
amb l’assignació del centre escolar per al seu fill. 
 
La senyora indicava que, en la data de la presentació de la queixa a aquesta 
Sindicatura, una setmana abans de començar el curs escolar, encara no havia rebut 
cap resposta sobre el recurs d’alçada presentat. 
 
Actuacions fetes  
 
Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient 
estudiant els fets i la legislació aplicable, amb la finalitat de valorar si s’havien aplicat 
els principis de bona Administració per a la salvaguarda dels drets fonamentals a la 
ciutat. 
 
Examinats el contingut de la queixa i de la documentació aportada, i amb la finalitat de 
conèixer el tractament motivat que l’Administració supervisada volia donar al recurs 
presentat per la persona interessada, es va valorar la conveniència de dirigir-se al 
Consorci d’Educació de Barcelona per tal de conèixer el tractament i les intervencions 
realitzades en relació amb la queixa presentada.  
 
En data 10 de setembre de 2020 es va sol·licitar a l’organisme corresponent la 
informació necessària per a l’estudi de la queixa.  
 
 
Resposta dels òrgans afectats 
 
En data 5 de novembre de 2020 aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada 
en què s’exposava que la família va presentar una queixa en relació amb la plaça 
assignada el 9 de juliol del 2020, la qual va tenir resposta desestimatòria el 22 del 
mateix mes, atès que en aquell moment no es disposava de cap plaça escolar més 
propera en un centre públic. 
 
Sobre aquesta desestimació, la família va presentar el recurs d’alçada indicat 
anteriorment, que, en data 28 de setembre de 2020, encara estava revisat. 
 



 

 

El CEB manifestava al seu informe que els recursos d’alçada els revisen els serveis 
jurídics i es dona prioritat a aquells casos en què els menors encara no estan 
escolaritzats o hi ha un major risc per a aquests. Atès que en aquest cas el menor sí 
que estava matriculat, se li donaria una resposta amb la màxima celeritat possible. 
 
En l’informe aportat pel CEB a aquesta Sindicatura s’indicava que al nen se li va 
assignar d’ofici una plaça en un centre públic, el més proper al domicili, atès que la 
família va proposar quatre centres als quals no va poder accedir. 
 
Finalment, l’informe del CEB indicava que la família tampoc va participar en el procés 
d’ampliació de places que s’oferia abans de les designacions definitives, però que, a 
petició de la mateixa família, finalment es va assignar plaça al seu fill al centre 
concertat, on es va matricular. 

 
 
CONSIDERACIONS 
 

- En relació amb el recurs d’alçada presentat per part de la família 
 
En la data de la present resolució, aquesta Sindicatura desconeix si el CEB va donar 
resposta al recurs d’alçada presentat per la família del nen. 
 
És cert que en el moment de la recepció de l’informe, encara no havien transcorregut 
els tres mesos que estableix l’article 122.2 de la Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  
procediment  administratiu  comú  de  les  administracions públiques, però, ateses les 
circumstàncies de la queixa, seria adient que l’Administració hagués donat resposta al 
més aviat possible sense haver d’exhaurir el temps legalment establert. 
 

- Sobre l’assignació de plaça a l’escola concertada  
 
Finalment, el fill de la persona promotora de la queixa es va poder matricular al centre 
escolar concertat després que la seva família demanés plaça en aquest.  
 
En aquest sentit, aquesta Sindicatura reconeix els esforços portats a cap per part del 
CEB per tal de donar una solució i no desemparar l’escolaritat del menor. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el 
Reglament que regula aquesta institució, aquesta Sindicatura té com a missió valorar 
si s’ha produït un greuge i, considerats els fets i les normes aplicables, conclou que, en 
aquest cas, l’actuació del Consorci d’Educació de Barcelona ha estat ajustada a dret i 
eficaç. 
 
Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte 
al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i del seu contingut 
s’informarà la persona interessada.  
 
Barcelona, gener de 2022
 


