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RESOLUCIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 
 
 

QUEIXA PRESENTADA RELATIVA AL DRET A L’EDUCACIÓ 
 
 
 
ANTECEDENTS  
 
Descripció dels fets objecte de la queixa  
 
En data 20 de juny de 2022, la ciutadana va presentar una queixa en aquesta 
Sindicatura en què exposava els següents fets en referència al procés de sol·licitud de 
plaça de 1r d’ESO del seu fill.  
 
El dia 9 de març 2022 va fer presencialment la sol·licitud a l'Oficina dels Serveis 
Educatius de Gràcia. La persona que va omplir la sol·licitud li va preguntar per les tres 
opcions per ordre de preferència, que van ser: 

 Primera opció: Institut Montserrat;  

 Segona opció: Institut Menéndez y Pelayo;  

 Tercera opció: Institut Josep Serrat i Bonastre.  

Es tractava dels instituts adscrits a l’escola on el seu fill havia cursat la primària.  

En el moment d’efectuar la sol·licitud, la van informar que, si marcava la plaça NEE B 
(alumne amb necessitats educatives específiques derivades de situacions 
socioeconòmiques), rebria una subvenció i s’asseguraria que el seu fill rebés una 
plaça al centre de preferència. 

El barem provisional es va publicar el dia 21 d’abril de 2022: hi havia 98 places 
ordinàries disponibles en els ensenyaments demanats en primera opció i 9 NEE.  

El 3 de maig de 2022, es va publicar el barem definitiu amb exactament les mateixes 
dades.  

En data 11 de maig de 2022, va sortir la llista ordenada i el seu fill sortia en la posició 
60. La ciutadana va parlar amb l'escola, que li va dir que, efectivament, tenia plaça a 
l'Institut Montserrat. 

El 18 de maig de 2022 va sol·licitar l'ajut pel menjador de l’Institut Montserrat. Restava 
a l’espera que arribés el període de matriculació. 

En data 10 de juny de 2022, quan es va publicar la llista d'alumnes admesos i la llista 
d'espera, l’assignació del seu fill era l’Escola Pia de Balmes.  
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Es va adreçar a l'Institut Montserrat per contrastar aquesta errada i li van confirmar que 
el seu fill estava a la llista d'admesos publicada l’11 de maig de 2022 però que, quan 
van trucar al Consorci, els van dir que s'havia superat la demanda de les places NEE 
disponibles. 

La ciutadana no entén, com tres mesos abans, la informació rebuda era totalment 
contrària a aquesta, ja que se li va comunicar que, si sol·licitava una plaça NEE B, 
tindria plaça assegurada al primer centre escollit.  
 
La promotora de la queixa argumenta que la informació sobre les places NEE és 
insuficient i poc clara. Si hagués tingut tota la informació, mai no hauria triat aquesta 
opció que, en principi, li semblava obligatòria.  
 
Està disposada a renunciar a una plaça NEE B si li retornen la que se li havia assignat 
al centre Institut Montserrat. 
 
Considera que aquest procés és ambigu i poc transparent, i comporta una violència 
institucional injustificada. El fet que una família es trobi en una situació econòmica 
complicada no pot afectar el dret dels infants i joves a la continuat educativa mitjançant 
la negativa a un plaça escolar en un centre adscrit. 
 
En data 14 de juny de 2022, va presentar una reclamació al Consorci d’Educació de 
Barcelona. Però, en data 4 de juliol de 2022, el Consorci d’Educació va desestimar-la.  
 
 
Actuacions fetes  
 
Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient. Va 
estudiar 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. 
 
D’acord amb el principi d’economia administrativa, no s’ha efectuat cap petició 
d’informe a l’Ajuntament de Barcelona, ja que consta suficient informació a l’expedient 
per poder emetre un pronunciament.  
 
Per aquest motiu, un cop examinat el contingut de la queixa, la documentació aportada 
per la persona interessada i la normativa aplicable, aquesta Sindicatura emet la 
següent decisió. 
 

 
 
CONSIDERACIONS 
 

1. Procés d’assignació de places educatives NEE B a Barcelona  

A Barcelona, el termini per presentar les sol·licituds de places de l’ESO era del 9 al 21 
de març de 2022. La ciutadana va presentar la preinscripció del seu fill el mateix dia 9 
de març de 2022 de manera presencial a l’Oficina d’escolarització de Gràcia. Va 
marcar la casella de NEE tipus B, d’acord amb la informació que se li va facilitar per 
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poder gaudir de la subvenció que s’atorga a l’alumnat que compleix amb els requisits 
del Pla de Xoc.  

El dia anterior, 8 de març de 2022, s’havia publicat la Resolució per la qual es feia 
públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació del 2 de març de 2022 
d’aprovació de la resolució sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 
2022-2023 a la ciutat de Barcelona (en endavant, Resolució CEB 2022-2023).  

Aquesta Resolució CEB 2022-2023 complementa la regulació dels processos 
d’admissió de l’alumnat als centres de la ciutat de Barcelona, és a dir, el 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, així com la Resolució 
EDU/464/2022, de 24 de febrer del Departament d’Educació per la 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 2022-2023. 

En l’apartat 7.3 de la Resolució CEB 2022-2023, es recull que les places per a 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions 
socioeconòmiques o socioculturals (en endavant, NEE B), en el període de 
preinscripció, s’assignaran entre les places de reserva restants de l’assignació 
equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials (en endavant, NEE A). 
 
S’afegeix que les assignacions de places NEE B es faran tenint en compte les 
preferències de les famílies. Tanmateix, quan l'oferta de places de reserva sigui 
inferior al nombre de sol·licituds, l'assignació es farà d'acord amb el punt 2.3 de la 
Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer. És a dir, es prendrà en consideració la 
puntuació prioritària i complementària, però sense contemplar el dret d'adscripció a 
determinats centres. Així mateix: 
 

Si no es pot assignar cap plaça d’entre les sol·licitades per la família, es 
farà una assignació de plaça de reserva d'ofici, tenint en compte les 
característiques de la petició feta per la família i la proximitat al centre triat 
en 1a opció. 

 
Cal destacar que, posteriorment, el punt 7.3 de la Resolució CEB 2022-2023 va ser 
modificat per la Resolució de 30 de març de 2022, que fa públic l’Acord del Consell de 
Direcció de modificació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat 
per al curs 2022-2023 a la ciutat de Barcelona. Aquesta Resolució va ser publicada 
en data 14 d’abril de 2022, és a dir, després que finalitzés el període de 
preinscripció. Modificava els articles 7.2 i 7.3 de la Resolució CEB 2022-2023. 
 
 
L’apartat 7.3 ha quedat redactat de la següent manera:  
 

En el període de preinscripció, l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives 
específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals es farà entre 
les places de reserva restants de l'assignació equilibrada de l'alumnat amb necessitats 
educatives especials i, amb caràcter general, les assignacions es faran tenint en 
compte les preferències de les famílies, exceptuant-ne aquelles que la comissió 
decideixi assignar a un centre específic per raons degudament justificades. Quan 
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l'oferta de places de reserva sigui inferior al nombre de sol·licituds de plaça de reserva, 
l'assignació d'aquestes es fa d'acord amb el que s'estableix en el punt 5 de la Resolució 
EDU/464/2022, de 24 de febrer, però, per tal d'afavorir la distribució equilibrada, no es 
tindrà en compte la preferència per les peticions a un centre que té una relació 
d'adscripció amb el centre de procedència. Si, finalment, no s'ha pogut assignar cap 
plaça entre les sol·licitades per la família, es farà una assignació de plaça de reserva 
d'ofici, tenint en compte les característiques de la petició feta per la família i la 
proximitat al centre triat en 1a opció

1
. 

 

D’acord amb aquesta modificació, el procés d’admissió de l’alumnat queda definit de la 
següent manera:  

- En primer lloc, s’assigna l’alumnat NEE A. 
- Si queden places vacants, aquestes es distribuiran entre l’alumnat NEE B.  
- Tanmateix, encara que quedin places vacants, la Comissió de Garanties 

pot decidir assignar l’alumnat NEE B a un centre específic per raons 
degudament justificades.  

- Si no queden places vacants, se seguiran els criteris de prioritat, però sense 
tenir en compte el criteri de preferència a un centre adscrit. 

La Sindicatura de Greuges considera que la Resolució publicada el 14 d’abril 
introdueix una modificació substancial en el procediment d’assignació de les 
places de l’alumnat NEE B. A més, es produeix un cop finalitzat el període 
d’inscripció. 

Tal com reconeix el mateix Consorci, les normes han de ser públiques abans 
d’iniciar el procés i són d’obligat compliment per a totes les persones que participen 
en la seva gestió.  
 
Fer una modificació substancial del procediment d’assignació de places amb 
posterioritat a la finalització del termini suposa per a aquesta Sindicatura no 
respectar el principi de seguretat jurídica i publicitat que es recull en l’article 9.3 
de la Constitució espanyola.  

A més, l’article XXIV de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat, signada per l’Ajuntament de Barcelona, estableix que «Les ciutats signatàries 
garanteixen la transparència de l’activitat administrativa. Els ciutadans i ciutadanes han 
de poder conèixer els seus drets i obligacions polítiques i administratives mitjançant la 
publicitat que es fa de les normes municipals, que han de ser comprensibles i 
actualitzades de forma periòdica». 

Com s’ha posat de manifest, el procés d’assignació de les places NEE és un tema 
sensible i molt complex. L’Administració ha de conjugar l’objectiu de distribuir de 
manera equilibrada l’alumnat per garantir la seva inclusió escolar i la cohesió social, 
amb les preferències de les famílies.  
 
Considerant les nombroses queixes que atén la Sindicatura de Greuges en relació a 
aquest tema, considerem que aquesta qüestió hauria de ser objecte d’una anàlisi 

                                                           
1
 S’ha subratllat el contingut que ha estat modificat. 
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aprofundida. Constatem que les famílies no tenen clar com es tenen en compte 
les seves preferències i, alhora, veuen que no sempre es respecta la preferència 
d’adscripció de l’alumnat a l’institut, fet que afecta a la seva continuïtat 
educativa.  

2. Informació facilitada a les famílies sobre el procediment d’assignació de 
places de l’alumnat NEE 

 
La informació que l’Oficina dels Serveis Educatius de Gràcia va facilitar a la ciutadana 
el dia que va realitzar la preinscripció del seu fill no va ser ni clara ni veraç pel que fa a 
què suposa la classificació NEE B. Contràriament al que estableix la normativa, la 
interessada afirma que se li va comunicar que, si seleccionava aquesta opció, 
s’assegurava que el seu fill tingués una plaça preferent als centres adscrits. 
 
Segons exposa, no se la va informar que, quan les sol·licituds són superiors a l’oferta, 
se segueixen els criteris de prioritat recollits a la normativa, però no es garanteix el dret 
a una plaça en un institut adscrit, tal i com preveu l’article 32 del Decret 11/2021 de la 
programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del 
Servei d'Educació de Catalunya.  
 
Així mateix, tampoc consta que se la informés de la possibilitat de renunciar al 
reconeixement d’alumnat NEE B. La ciutadana ha exposat clarament que no hauria 
marcat aquesta casella si hagués sabut que això suposava perdre el dret a que el seu 
fill anés a algun dels instituts adscrits a l’escola.  
 
Sobre aquest punt, cal recordar que el dret a una atenció adequada està recollit a 
l’article 21, apartats 2 i 3 de la Llei catalana 26/2010: 
 

Els ciutadans tenen dret a obtenir de les administracions públiques serveis d’atenció, 
informació i orientació per a l’exercici i la protecció de llurs drets i interessos, en el 
compliment de llurs deures i obligacions i en la redacció de documents administratius.  

Més especialment, l’article 6 del Decret 11/2021 de la programació de l'oferta 
educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de 
Catalunya, recull el dret a la informació de les famílies sobre els centres educatius 
en el procediment d’admissió de l’alumnat (projecte educatiu, oferta 
d'ensenyaments gratuïts, oferta de llocs escolars vacants en cadascun d'aquests 
ensenyaments, adscripció a altres centres, criteris d'admissió de l'alumnat, zona 
educativa a què pertany el centre per a cada ensenyament, etc.). 
 
La informació proporcionada per l’Administració ha de ser veraç i completa, i no 
conduir a errors. S’ha de garantir que l’accés al sistema educatiu es dóna en igualtat 
de condicions i, per tant, cal assegurar que les famílies entenen el funcionament del 
procés, els criteris existents i el marc normatiu en què es fonamenten.   

En aquest cas, el resultat d’aquesta manca d’informació ha tingut efectes molt 
perjudicials per a la ciutadana. Malgrat les preferències expressades per la família, i 
l’adscripció i proximitat respecte al centre escollit en primera opció, l’alumne ha estat 
assignat d’ofici a un centre significativament més lluny. No només des d’un punt de 
vista geogràfic, que també, sinó també des del punt de vista de la continuïtat 
educativa: es passa d’una escola pública laica a una escola concertada i religiosa. 
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DECISIÓ  

D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el 
Reglament que regula la Sindicatura de Greuges de Barcelona, aquesta institució té 
com a missió valorar si s’ha produït un greuge. Un cop considerats els fets i les 
normes aplicables, conclou que, en aquest cas, l’actuació del Consorci d’Educació 
no ha estat ajustada a dret perquè no ha respectat el principi de seguretat 
jurídica i publicitat en modificar els criteris d’assignació de les places NEE B un 
cop finalitzat el termini de preinscripció. 
 
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Sindicatura emet la següent decisió:  
 

 Recomanar al Consorci d’Educació de Barcelona que comuniqui a la 
ciutadana la possibilitat de renunciar al reconeixement del seu fill com a 
subjecte de NEE B i que se li assigni una plaça en un centre adscrit a l’escola 
on va realitzar la primària.   
 

 Advertir al Consorci d’Educació de Barcelona que les normes sobre el 
procés d’assignació de places a la ciutat de Barcelona han de ser públiques 
abans de que aquest s’iniciï. 

 
Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte 
al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i s’informarà la persona 
interessada del seu contingut.  
 


