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RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES RELATIVA A LA DISCONFORMITAT AMB 
EL CONSORCI D'EDUCACIÓ PEL CANVI D'ASSIGNACIÓ D'UNA PLAÇA 
D'ESCOLA PRIMÀRIA 
 
 
Descripció dels fets objecte de la queixa  
 
En data 17 de juliol de 2020, una família va presentar una queixa en aquesta 
Sindicatura en què manifestava la seva disconformitat per la decisió del Consorci 
d’Educació de Barcelona (CEB) de canviar l’assignació escolar del seu fill d’una escola 
a una altra sense el seu consentiment.  
 
Assenyalava la família que el 7 de juliol de 2020 se’ls va enviar una notificació 
telemàtica per indicar-los l'escola assignada, que es tractava de la darrera opció en la 
preinscripció. 
 
La persona promotora de la queixa indicava que va parlar amb l'escola on tenia el 
desig d’inscriure el seu fill i, segons traslladava el ciutadà, l’escola els va comunicar 
que des del CEB se'ls havia imposat dues places d’alumnes amb necessitats 
educatives especials (NEE). 
 
Finalment, la família indicava que la seva plaça a l’escola desitjada havia ha estat 
assignada i confirmada oficialment i que, per tant, aquest canvi els estava vulnerant el 
dret d'optar a l'escola que havien escollit. 
 
 
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 la documentació aportada per la persona 
interessada, es va valorar la conveniència de dirigir-se al CEB per tal de conèixer el 
tractament i les intervencions realitzades en relació amb la queixa presentada.  
 
En data 5 d’agost 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 8 d’octubre de 2020 aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada en 
què s’exposà que la reserva de places NEE es fa pública amb l’oferta inicial el dia 8 de 
maig i que aquesta reserva és provisional i està condicionada a les diferents 
circumstàncies que poden concórrer en el decurs del procés; tal i com estableix la 
normativa. 



 

 

En el seu informe, el CEB continuava indicant que hi havia dos tipus d’alumnes amb 
NEE, els de classe A i els de classe B, i que les places reservades només poden ser 
atorgades a l’alumnat que hagi estat considerat NEE tipus A pels tècnics dels EAP o 
tipus B pels treballadors socials de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Així mateix, segons el CEB, la gestió de l’assignació de les places de reserva NEE es 
duu a terme un cop ja s’ha consolidat la demanda perquè ja ha finalitzat el període de 
presentació de sol·licituds i els dies de reclamació pertinents. Durant aquest període, si 
escau, es fa el reajustament de places de reserva NEE per adequar-lo a les 
necessitats de la zona. Si, finalment, les places de reserva NEE no són ocupades per 
cap alumne amb necessitats educatives específiques, passen a ser considerades com 
a ordinàries. 
 
El CEB assenyalava que el fill d’aquesta família havia seguit el procés normal 
d’inscripció i que, com que es tractava d’una sol·licitud ordinària, és a dir, no era una 
sol·licitud NEE, havia estat tractada pel sistema de forma automàtica. Per tant, fins que 
no finalitza tot el procés de preinscripció (7 de juliol), no és possible comunicar cap 
assignació de plaça perquè aquest fet encara no es produeix. 
 
En l’informe de l’Administració s’estableix la cronologia del procés de matriculació:  
 

- El 29 de maig es publica la llista baremada provisional –on s’expliciten les 
puntuacions provisionals que reben els alumnes (en cap cas l’assignació). 
 

- El 9 de juny es publica la llista baremada definitiva, un cop resoltes les 
possibles. al·legacions fetes per les famílies a la puntuació atorgada. 
 

- El dia 11 de juny es publica la llista ordenada definitiva segons puntuació 
obtinguda –amb tots els alumnes que han sol·licitat plaça en primera opció al 
centre, incloent els fora de termini. Per raons de protecció de dades, no es fa 
públic l’alumnat que al·lega NEE; sí que es fa públic qui ha fet la sol·licitud fora 
de termini. 
 

- El dia 7 de juliol es fa pública la llista amb les assignacions definitives. 
 
I s’indica que el nen va acabar entrant per llista d’espera a la seva tercera opció, on 
encara, a data d’avui, continua matriculat. 
 
Finalment, el CEB considerava que, en aquest cas, des del principi del procés, la 
família podia conèixer l’existència de dues places de reserva per a alumnat NEE. 
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CONSIDERACIONS 
 
La família promotora de la queixa assenyalava que l’escola desitjada els va comunicar 
que des del CEB se’ls havia imposat dues places de NEE un cop ja havia obtingut 
plaça el seu fill.  
 
Per part d’aquesta institució es desconeix si des del centre escolar se’ls va informar 
sobre aquesta imposició de places, però no es pot compartir aquest criteri atès que tal 
com informa el CEB i com es recull en la seva web  
<https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preguntes_frequents_prei

nscripcio#cat54198>, per al procés de preinscripció, s’estableix una reserva de places 
escolars per grup per a aquest alumnat que pot variar segons les necessitats de la 
zona. Aquesta reserva es dóna a conèixer en el moment de la publicació de l’oferta. 
 
També, en la web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
<https://agora.xtec.cat/ceipcintacurto/preguntes-frequents-preinscripcio-i-matricula/> 
s’indica que  l’alumnat de necessitats educatives específiques (NEE) és el que està 
afectat per determinades  malalties o discapacitats i el que es troba en situació 
econòmica o social particularment desafavorida. En el procés d’admissió d’alumnes als 
centres docents sufragats amb fons públics (centres públics i privats concertats)  sota 
el principi d’equitat i igualtat d’oportunitats i per garantir una distribució equilibrada 
d’aquest alumnat, s’estableix amb caràcter general una reserva de dues places 
escolars per grup al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària, i a 
l’educació secundària obligatòria. Aquest nombre de places de reserva pot variar 
segons les necessitats de la zona, (article 19.2 de 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).  
 
Així mateix, l’article 48 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que 
l’Administració educativa ha d’establir territorialment la proporció màxima d’alumnes 
amb necessitats educatives específiques que poden ésser escolaritzats en cada centre 
en l’accés als nivells inicials de cada etapa i, si escau, la reserva de llocs escolars que,  
com a mínim, cal destinar-los. 
 
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. 
 
En conseqüència, emeto la següent decisió: 
 

 

 Recomanar al Consorci d’Educació de Barcelona que vetlli per tal que en la 
informació que faciliten  els centres educatius a les seves respectives webs 
consti el nombre de places que estan reservades per a alumnes amb 
necessitats educatives especials i que aquest pot ser reajustat posteriorment. 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preguntes_frequents_preinscripcio#cat54198
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preguntes_frequents_preinscripcio#cat54198
https://agora.xtec.cat/ceipcintacurto/preguntes-frequents-preinscripcio-i-matricula/


 

 

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, febrer de 2022 
 


