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RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA RELATIVA A 
EDUCACIÓ   
 
Descripció dels fets objecte de la queixa  
 
En data 21 de setembre de 2021  el ciutadà va presentar una queixa en aquesta 
Sindicatura en què manifestava la seva disconformitat per la manca de resolució per 
part del Consorci d’Educació a la petició de canvi d’escola per al seu fill.  
 
Es van dirigir al Consorci d’Educació de Barcelona el 21 de juliol de 2021, i els van 
donar cita per al 20 d’agost de 2021, visita on van formalitzar la sol·licitud de canvi de 
centre escolar. 
 
En data 21 de setembre de 2021 l’infant encara no estava assistint a l’escola perquè 
no havien rebut cap resposta per part del Consorci ni tampoc cap previsió de la data 
aproximada de resolució.  

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 Consorci d’Educació de 
Barcelona per tal de conèixer el tractament i les intervencions realitzades en relació 
amb la queixa presentada.  
 
En data 28 de setembre de 2021 es va sol·licitar a l’organisme corresponent la 
informació necessària per a l’estudi de la queixa.  
 
 
Resposta dels òrgans afectats 
 
En data 7 d’octubre de 2021aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada en 
què s’exposa que la Comissió de Garanties d’Admissió va decidir, el dilluns 27 de 
setembre, resoldre favorablement la sol·licitud presentada per la família de canvi de 
centre per al seu fill, amb proposta d’increment de ràtio, ja que no hi havia plaça 
vacant al centre. 
 
El mateix 27 de setembre es va comunicar aquesta resolució a la família de l’alumne, 
que podia ser escolaritzat al centre que havien sol·licitat el 20 d’agost fora del període 
de preinscripció. 
 
 
 

 



 

 

CONSIDERACIONS 
 

1. Tramitació de la sol·licitud 
 

Correspon a la Comissió de Garanties d’Admissió, com en aquest cas es va fer,  
assignar lloc escolar a l’alumnat fora del període ordinari de preinscripció, d’acord amb  
l’article 17 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa 
i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya 

Ara bé, la Resolució del Consorci d’Educació de Barcelona sobre la preinscripció i 
matrícula d’alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona recull, en l’article 6, 
que les noves sol·licituds d’admissió o canvi de centre abans de l’inici de curs seran 
ateses per les comissions de garanties d’admissió   

En concret, s’estableix que les sol·licituds d’admissió rebudes fins al dia 3 de 
setembre de 2021 i presentades al centre on les famílies desitgen escolaritzar llurs 
fills o filles, o a les oficines municipals d’escolarització, seran introduïdes al formulari 
electrònic habilitat a tal efecte per trametre-les a la comissió de garanties 
d’admissió corresponent. Les assignacions d’aquestes sol·licituds es 
comunicaran a les famílies abans de l’inici de curs.  

En aquest cas, la comunicació a la família es va produir  un dies posteriors a l’inici de 
curs, fet que va retardar l’inici de l’escola per a aquest infant.  D’acord amb el dret de 
totes les persones que els procediments es tramitin de manera àgil i que finalitzin amb 
una resolució expressa en els terminis legalment previstos, tal com recull l’article 5.2 
de la Carta de drets i deures de Barcelona, i en consideració a  l’interès superior de 
l’infant, principi inspirador i fonamentador de les actuacions públiques que recull 
l’article 5 de la  Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, 
aquesta Sindicatura recorda a la Comissió de Garanties d’Admissió que ha de donar 
compliment als terminis establerts, per tal que es resolguin aquestes sol·licituds abans 
de l’inici de curs.  

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 no respon al principi de 
bona Administració.  
 
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  
 


