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Assumpte

Modificar error material en les Orientacions generals de preinscripció i matrícula de l’ensenyament de
primer cicle d’educació infantil a la xarxa d’EBM de Santa Coloma de Gramenet, per al curs escolar
2022-2023.

Fets
Per decret de la Tinència d’alcaldia de Ciutat Educadora, Infància, Joventut i Esports núm. 4225 de
data 9 de maig de 2022 i ratificat per la Junta de Govern Local en la sessió del dia 17 de maig de
2022, es va aprovar les Orientacions generals de preinscripció i matrícula de l’ensenyament de primer
cicle d’educació infantil a la xarxa d’Escoles Bressol Municipals (EBM) de Santa Coloma de
Gramenet, per al curs escolar 2022-2023.
Amb posterioritat a la ratificació de la citada resolució, s’han detectat un error material a les
Orientacions aprovades, i que cal modificar en el sentit d’afegir a l’apartat 6.1 a) primer paràgraf: “o
contracte temporal”.
Vist l’informe emès per la tècnica del Servei d’Educació, Infància i Joventut amb el vistiplau de la cap
del Servei d’Educació, Infància i Joventut, que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
L’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article
53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, segons el qual, les administracions públiques podran rectificar en qualsevol
moment, d’ofici, els errors materials existents en els seus actes.
Atès que l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix que la competència per a rectificar errors materials,
de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat.
El Decret de l’Alcaldia-Presidència número 2760 de data 15 de març de 2021 envers les notes de
conformitat del personal Directiu, tècnic i amb funcions jurídiques en determinades resolucions
d’òrgans unipersonals i propostes d’acord d’òrgans col·legiats.
Les atribucions que tinc delegades mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 9325/2021, de 28 de setembre,
de nomenament de tinents d’alcaldia, formació de la Junta de Govern Local i delegacions, publicat al
BOPB de 5 d’octubre de 2021, publicat al BOPB de 5 d’octubre de 2021.
Resolc:

Primer – Modificar el error material en les Orientacions generals de preinscripció i matrícula de
l’ensenyament de primer cicle d’educació infantil a la xarxa d’Escoles Bressol Municipals (EBM) de
Santa Coloma de Gramenet, per al curs escolar 2022-2023, aprovades per decret de la Tinència
d’alcaldia de Ciutat Educadora, Infància, Joventut i Esports núm. 4225 de data 9 de maig de 2022 i
ratificat per la Junta de Govern Local en la sessió del dia 17 de maig de 2022, en el sentit següent:
En el criteri 6.1, apartat a) On diu:
a) “Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi
treballen: 50 punts.
S'entén que un alumne té germans escolaritzats a l’EBM quan aquests ho estan en el moment de
presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare o mare o tutor o tutora legal treballa
en l’EBM quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat
continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent
contracte fixe.
Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la
composició de la família acollidora.”
Ha de dir:
a) “Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi
treballen: 50 punts.
S'entén que un alumne té germans escolaritzats a l’EBM quan aquests ho estan en el moment de
presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare o mare o tutor o tutora legal treballa
en l’EBM quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat
continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent
contracte fixe o contracte temporal.
Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la
composició de la família acollidora.”
Segon - Ratificar aquest acord en la propera sessió de la Junta de Govern Local.
Ho mana i signa la tinenta d’alcaldessa de Ciutat Educadora, Infància, Joventut i Esports.
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Ciutat

En dono fe,
El secretari general
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