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Informe sorteig Escola Bressol 
 

 

Títol: Informe sobre el sorteig celebrat el 10/06/2021 per resoldre les situacions d'empat 

de les preinscripcions a l’Escola Bressol pel curs 21-22. 

 

 

Antecedents 

 

Amb data del 10 de juny del 2021 s’ha celebrat el sorteig públic per resoldre les situacions 

d'empat produïdes després d'aplicar els diferents criteris de prioritat en el procediment 

d’inscripció a l’Escola Bressol Municipal Els Gafarrons pel curs 2021-2022.  

 

S’han celebrat 3 sorteigs, un per cadascun dels nivells, atenent les normes dictades pel 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons la  RESOLUCIÓ 

EDU/596/2021, de 2 de març, 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 2021-2022. 

 

Tal i com s’estableix a l’article 7.2 de la citada resolució, per a cadascun dels nivells s’han 

introduit en una bossa els números de sol·licituds associats a cada nom d’infant en 

situación d’empat, i s’han seleccionat tants números com places disponibles. El sorteig s’ha 

realitzat per funcionàries de la corporació i s’ha gravat en vídeo, el qual s’ha publicat pel 

coneixement general. 

 

S’ha detectat un error en el procediment del sorteigs, ja que s’han inclòs a les respectives 

bosses dos números que havien de quedar exempts del sorteig: 

- En el grup de lactants, s’ha inclòs el número 6184 que quedaba exempt del sorteig 

per tenir més de 30 punts. 

- En el grup de P1, s’ha inclòs el número 6293 que no accedia al sorteig per tenir 20 

punts. 

- I s’ha atès una reclamació d’un infant inclòs a lactants que correspon al grup de P2. 

 

La detecció d’errors en el procediment obliga a invalidar els sorteigs i a una nova celebració 

dels mateixos, per tal de mantener l’igualtat d’oportunitats en el sorteig de les places 

disponibles. 

 

Fonaments jurídics i/o tècnics 

 

Article 7.2 de la RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, 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 2021-2022, pel qual, per als ensenyaments regulats a l’annex 1 (Primer cicle 

d'educació infantil en llars d'infants o escoles bressol públiques) d’aquesta resolució, el 

procediment de desempat es duu a terme en cada centre, per resoldre la situació d'empat 

es pot optar per la possibilita següent: 

a) Assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, s'introdueix en una bossa els 

noms dels que tenen la puntuació que cal desempatar i s'extreuen tants noms com 

places vacants hi ha. 
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Els articles 3.2 i 3.5 del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, sobre mesures 

urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, 

i l’article 20. dos de Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 

2016, limiten la contractació de personal temporal i de funcionaris interins a casos 

excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, restringides a sectors 

considerats prioritaris o que afectin a serveis públics considerats essencials.  

 

L’Acord de Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar de data 13 de juliol de 2013, relatiu a la 

declaració de serveis  essencials, entre  els quals determina com a essencial: 

 

☒   L’Escola Bressol municipal. 

 

Segons l’informe complementari relatiu a l’afectació de la llei 27/2013, de 27 de desembre, 

de racionalització i sostenibilitat de l’administració local on es regulen les competències 

que té atribuïdes l’Ajuntament de Premià de Mar com a pròpies, delegades i impròpies en 

data 27 d’abril de 2015 emes per la Secretaria General, la competència és: 

 

☒ Competència pròpia: Escola Bressol Municipal de Premià de Mar   

 

 

Conclusió 

 

Per les raons exposades, es conclou el següent: 

- Queden invalidats els sortejos, els quals es tornaran a realitzar, seguint el mateix 

procediment descrit, el 14 de juny de 2021 amb la presència de la direcció del 

centre, la cap d’Ensenyament i la secretària general de l’Ajuntament, o persones en 

qui deleguin.  

 

 

Premià de Mar, 14 de juny de 2021 

 

 

 

La cap del Servei d’Ensenyament 
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