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RESOLUCIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES 
REFERENT A LA QUEIXA RELATIVA A DRET A L’EDUCACIÓ I LLEURE 

(EDUCACIÓ)  
 
 
ANTECEDENTS  
 
Descripció dels fets objecte de la queixa  
 
En data 22 de juliol de 2022 la ciutadana va presentar una queixa en aquesta 
Sindicatura en què exposava que la seva disconformitat amb resposta facilitada pel 
Consorci d’Educació de Barcelona en referència a la inscripció del seu fill en la 
formació professional bàsica.   
 
Tot i presentar una sol·licitud fóra de termini a l’Institut rambla Prim per estudiar 
electricitat i electrònica quan van sortir les llistes definitives el seu fill no hi constava ni 
disposa d’un número de preinscripció. 
 
L’orientació rebuda per l’Institut es que s’adrecessin al CEB. Amb cita prèvia, els van 
atendre a l’Oficina de suport a l'escolarització de Nou Barris, des d’on els van derivar a 
l’Oficina d'Accés als Ensenyaments Professionalitzadors. 
 
Exposa que La persona d’aquesta Oficina que semblava desconèixer els requisits per 
l’accés a la FP Bàsica i després de consultes amb altre personal d’aquesta Oficina  li 
va informar que ja es posarien en contacte amb la família.  
 
Al cap d’uns dies, a través de l’aplicació de whatsapp van rebre un missatge de 
l’Oficina d’Estudis PostObligatoris on els informaven que havien de fer recerca pel seu 
compte d’algun institut que quedessin places i alhora que demanessin hora al Servei 
d’Orientació del Pla Jove, cosa que han fet sense obtenir resposta de cita per aquest 
Servei. 
 
Davant d’aquesta situació es van dirigir a l'Oficina d'Escolarització central del Consorci 
d'Educació de Barcelona  on verbalment els van informar que fessin la petició a través 
de la web i mitjançant el formulari de canvi de centre. Aplicació que no va funcionar en 
els dies posteriors motiu pel qual i després de dirigir-se novament a l’Oficina d’Estudis 
PostObligatoris on els van dir que sense número de prescripció no podien fer res i que 
s’havien d’esperar fins el 23 de setembre.  
 
Per aquest motiu van presentar una instància per escrit en data 21 de juliol de 2022 de 
la qual no han tingut fins a data d’avui cap resposta.  
 
 
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. 
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D’acord amb el principi d’economia administrativa, no s’ha efectuat petició d’informe a 
l’Ajuntament de Barcelona, ja que consta en l’expedient suficient informació 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.- Inscripció fora de termini de la formació professional bàsica 
 
La ciutadana va iniciar al juliol, després de que finalitzés el període de prescripció les 
gestions per poder inscriure el seu fill en un institut per realitzar la Formació 
Professional Bàsica en el curs 2022-2023. 
 
Aquests cicles formatius són van dirigits a l'alumnat que ha cursat tercer curs 
d'educació secundària obligatòria (o, excepcionalment, segon curs com el cas del fill 
de la promotora de la queixa), amb la proposta de l'equip docent mitjançant el Consell 
orientador. Es tracta d'estudis d'oferta obligatòria (universal) i gratuïta d’acord amb el 
que estableix l’article 5 de la Llei d’educació.  
 

La Resolució per la qual es fa públic l’Acord Del Consell de Direcció, de 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 que permet adaptar al CEB el procés a la 
realitat i especificitats de la ciutat de Barcelona ha creat  l'Oficina d'Accés als 
Ensenyaments Professionalitzadors, com a referent de la ciutat d'estudis 
professionalitzadors i com a finestra única per informar-se i realitzar qualsevol gestió 
relacionada amb l'accés d'aquests ensenyaments. 
 
Per altra banda a l’article 5 de la mateixa Resolució recull que en el marc de les places 
vacants disponibles, les comissions de garanties d'admissió atendran les sol·licituds 
d'admissió presentades un cop finalitzada la gestió de les sol·licituds de preinscripció i 
les reclamacions a les assignacions d'ofici. I els terminis que s’estableixen pel que fa a 
les sol·licituds de nova admissió presentades abans del 15 d'agost es resoldran abans 
de l'inici de curs i a tal efecte, s’ha d'habilitar un formulari a la web del Consorci 
d'Educació de Barcelona perquè les famílies puguin adreçar les seves sol·licituds. 

 
Per aquest motiu sorprèn a aquesta Sindicatura la informació incomplerta i sesgada 
que ha anat reben pel que fa als tràmits per accedir a la formació professional bàsica 
al llarg del seu peregrinatge per les diverses oficines d’educació de la ciutat durant el 
mes de juliol. A data d’avui, no ha rebut cap resposta a la seva instància presentada 
per escrit en data 21 de juliol de 2022  i l’última informació que li van facilitar és que ha 
d’esperar fins el 23 de setembre de 2022.   
 
Al respecte aquesta Sindicatura entén que es necessari que es posi a disposició de les 
famílies la informació completa de com, on i per qui mitjà  s’ha s’han de tramitar les 
sol·licituds d’admissió noves pels estudis de formació professional bàsica, formació 
que va dirigida a alumnat que es troba dins dels ensenyaments obligatoris.  
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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. Considerats els fets i les normes 
aplicables, conclou que, en aquest cas, l’actuació del Consorci d’Educació de 
Barcelona ha estat insuficient per garantir el dret a l’educació d’aquest alumne.  
 
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Sindicatura emet la següent decisió  

 

 Recomanar al Consorci d’Educació de Barcelona que informi a la família de 
com ha de procedir a la tramitació de la sol·licitud  de nova inscripció en 
formació professional bàsica.  

 Recomanar al Consorci d’Educació de Barcelona que donat els temps 
transcorregut des de que aquesta família va iniciar les gestions per poder 
escolaritzar aquest alumne en formació professional bàsica el curs 2022-2023 
aquesta es resolgui abans de començar el curs.  

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


