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“REGLAMENT REGULADOR DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCUL A 
DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “ELS 
CIRERERS” DE MARTORELLES 
 
Exposició de motius 
 
El Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula el primer cicle de l’educació 
infantil, estableix a l’article 20 que les competències que el Decret atribueix al 
Departament d’Educació es poden delegar als ajuntaments que les vulguin 
assumir. 
 
L’Ajuntament de Martorelles va assumir les competències relacionades amb el 
procés de preinscripció i admissió d’infants als centres educatius sufragats amb 
fons públics mitjançant un conveni aprovat pel Ple Municipal en sessió 
celebrada en data 19 de febrer de 2009. 
 
El Decret 75/2007, de 27 de març, a la Disposició Addicional quarta estableix 
que els ajuntaments que han assumit la competència en matèria d’admissió 
d’alumnes del primer cicle d’educació infantil dels centres públics es regiran 
pels criteris establerts en el Decret i per la resta que estableixin en l’exercici de 
les seves pròpies competències i podran elaborar el seu propi barem per a 
cadascun d’aquests. 
 
Article 1. Objecte 
 
Aquestes normes regulen l’admissió d’infants a l’escola bressol municipal 
finançada amb fons públics. 
 
S’entén per servei d’escola bressol aquell que té per objecte l’atenció educativa 
apropiada als infants de 0 a 3 anys, de conformitat amb la normativa aplicable. 
 
Article 2. Contingut del servei 
 
Les prestacions que es donaran a través del servei seran les pròpies d’una 
escola bressol, és a dir, d’estada de nens i nenes de 4 mesos a 3 anys, durant 
les hores en les que el centre resti obert, així com l’atenció educativa apropiada 
a infants d’aquesta edat, d’acord amb la normativa aplicable i amb les 
determinacions que en cada cas s’especifiqui. 
 
No s’admetran sol·licituds de preinscripció respecte dels no nascuts abans que 
finalitzi el període de presentació de sol·licituds. 
 
Per ser admès l’infant ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes el 1 de setembre 
de l’any natural en què es sol·liciti la incorporació. 
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En cas d’existència de places vacants durant el curs escolar, en el moment que 
l’infant faci les 16 setmanes podrà sol·licitar la matriculació a l’escola bressol. 
 
Article 3. Prestació del servei 
 
El servei municipal d’escola bressol es prestarà sota la forma de gestió 
indirecta, modalitat de concessió. El concessionari està obligat a complir les 
obligacions que legalment i reglamentàriament estiguin previstes, i organitzar i 
prestar el servei de l’escola bressol amb la continuïtat convinguda i garantir als 
particulars el dret d’utilitzar-lo en les condicions establertes, de conformitat amb 
el contracte signat i els plecs de clàusules administratives i particulars. 
 
Article 4. Calendari de preincripció i matriculació  
 
El calendari de preinscripció i matriculació de l’escola bressol serà el que 
anualment determini el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 5. Oferta de places 
 
Cada curs escolar l’Ajuntament de Martorelles farà pública la capacitat total 
amb indicació de les places vacants per grups d’edat i les places reservades 
per alumnes amb necessitats educatives específiques. 
 
Les places vacants que s’ofereixin per a cada curs es determinaran a partir de 
la confirmació de continuïtat de les famílies que tenen els seus fills matriculats 
en el curs vigent. La confirmació de reserva de plaça es consolidarà amb el 
procés de matriculació. 
 
Article 6. Publicitat 
 
Cada curs escolar l’Ajuntament, a través de la direcció de l’escola bressol, 
exposarà al públic un anunci en el que hi figurarà tota la informació a que es 
refereixen els articles anteriors. 
 
Article 7. Procés de preinscripció 
 
La preinscripció tindrà lloc a l’Escola Bressol Municipal, en les dates i horaris 
que constin al corresponent anunci anual. 
 
En el moment de formalitzar la preinscripció caldrà aportar la documentació 
següent: 
 

a) Full de preinscripció degudament emplenat 
b) El llibre de família o altres documents relatius a la filiació 
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c) El document nacional d’identitat (DNI) o el passaport del pare, de la 
mare o dels tutors legals (si no existeix separació legal o divorci cal 
presentar el DNI d’ambdós progenitors, excepte famílies monoparentals) 

d) Només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del 
DNI dels pares o tutors legals, o de la targeta de residència on consta el 
NIE, cal adjuntar certificat o volant municipal de convivència de l’infant 
on ha de constar que conviu amb els progenitors o tutors legals i el 
resguard de la renovació del DNI a aquest efecte. De no justificar-se 
degudament aquesta circumstància no es podrà obtenir la puntuació per 
residència al municipi.   

e) Tots aquells documents necessaris per acreditar les circumstàncies 
regulades als criteris de valoració de l’article 8. 

 
En tots els casos s’haurà d’aportar original i còpia, tornant-se l’original un cop 
contrastat amb la còpia que es presenta. 
 
Un cop finalitzat el procés de preinscripció, si el nombre de sol·licituds és 
superior al nombre de vacants, les sol·licituds es baremaran d’acord amb els 
criteris establerts en aquest Reglament, i s’ordenaran d’acord amb els criteris 
establerts. 
 
En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, 
l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic, que 
determinarà el desempat i l’ordre en les llistes d’espera. 
 
Si no es formalitza la matrícula de l’infant admès en el termini fixat, la seva 
plaça s’oferirà a la persona següent de la llista d’espera, si hi ha algú en 
aquesta situació. 
 
Article 8. Criteris de baremació 
 
Cadascuna de les pre-inscripcions rebudes seran objecte de valoració de 
conformitat amb els criteris i puntuacions següents, que hauran d’estar 
degudament acreditats documentalment: 
 

Criteris Punts 

A. DOMICILI  
Si el domicili i empadronament de l’infant i del pare, mare o tutor és 
a Martorelles 

50 punts 

Quan el pare, mare o tutor treballen a l’Ajuntament de Martorelles 30 punts 
Quan el pare, mare o tutor treballen a l’Escola Bressol Municipal 30 punts 
Quan es tinguin familiars de fins a segon grau de consanguinitat 
empadronats a Martorelles amb una antiguitat mínima 
ininterrompuda de 5 anys, comptadors des de la data de finalització 
del període de pre-inscripció 

30 punts 

Quan el lloc de treball del pare, mare o tutor és a Martorelles 30 punts 
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B. GERMANS 
Quan el germà o germana romangui al centre durant tot el curs per 
al qual es fa la preinscripció 

10 punts 

Quan es presenti la preinscripció per a més d’un fill 5 punts 
C. SITUACIÓ FAMILIAR 
Si treballen els dos membres de la parella o, en el cas de famílies 
monoparentals, si treballa la persona que té la tutela legal 

5 punts 

Quan l’infant, el pare, la mare o tutora, germà o germana de l’infant 
acrediti una discapacitat igual o superior al 33% 

5 punts 

Per ser família nombrosa 5 punts 
Quan l’infant pateixi una malaltia crònica que afecti el seu sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que 
condiciona de manera determinant el seu estat de salut 

5 punts 

Quan el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de l’ajut de la RMI 5 punts 
Infants amb risc de marginació, que serà avaluat objectivament 
basant-se en la documentació aportada i amb l’informe de serveis 
socials de l’Ajuntament 

Fins a 5 punts 

 
Als efectes anteriors es tindrà en compte el següent: 
 

• Només es valoraran les circumstàncies acreditades documentalment. 
 

• Els criteris generals referents a l’apartat a) Domicili i b) Germans, són 
excloents i s’aplicarà el més favorable d’ells. 

 
• Treballar a l’Ajuntament de Martorelles o a l’Escola Bressol Municipal: 

aquest criteri vindrà referit únicament als treballadors assalariats en 
règim funcionarial o laboral, i amb una jornada mínima del 50% de la 
jornada ordinària. No es prendran en consideració les situacions 
d’excedència o altres distintes que no comportin el dret a percebre 
retribució. 

 
• Lloc de treball del pare, mare o tutor a Martorelles: s’acreditarà 

mitjançant un certificat emès per l’empresa o contracte de treball. 
 

• Existència de germans matriculats al centre: s’entén que l’infant que 
realitza la preinscripció té un germà o germana matriculat al centre i que 
aquest restarà matriculat al centre durant el curs per al que es realitza la 
preinscripció. 

 
• Acreditació de la situació laboral dels progenitors, tutors o guardadors: 

s’acreditarà mitjançant un certificat de l’empresa, contracte laboral o 
qualsevol altra mitjà que acrediti dita situació. 

 
• Discapacitat de l’alumne, pare, mare o tutor/a, germà o germana 

superior al 33%: s’acreditarà mitjançant el corresponent certificat emès 
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pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. També s’admetran els 
certificats de disminució emesos per l’ICAM.  

 
• Condició legal de família nombrosa: s’acreditarà aquesta circumstància 

amb el títol corresponent en vigor. 
 

• Malaltia crònica de l’alumne: s’acreditarà amb un informe mèdic del 
sistema públic de salut o amb un certificat mèdic oficial amb signatura 
legalitzada pel Col·legi de Metges, en el qual s’indiqui expressament 
que l’infant està diagnosticat d’una malaltia crònica que afecta el seu 
sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi 
especifiqui de quina malaltia es tracta. 

 
• Beneficiari de la RMI: s’acreditarà mitjançant certificat o document que 

acrediti dita condició. 
 

• Risc de marginació social: mitjançant un informe dels serveis socials 
municipals que acrediti aquesta circumstància. 

 
Article 9. Matrícula 
 
Les matrícules dels infants inclosos a les relacions definitives que siguin 
adjudicataris d’una plaça hauran de formalitzar-la en el període que s’indiqui a 
l’anunci a l’Escola Bressol Municipal. 
 
La no formalització de la matrícula determinarà la baixa automàtica en la relació 
definitiva, amb la pèrdua de la plaça adjudicada, sense necessitat de prèvia 
comunicació a l’interessat. 
 
La documentació necessària per formalitzar la matrícula serà l’assenyada per la 
direcció de l’Escola Bressol Municipal, i en tot cas inclourà: 
 

a) Carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les 
dates corresponents 

b) Fotocopia de la cartilla de la Seguretat Social o Tarja sanitària de l’infant 
c) Imprès de l’entitat bancària on hi constin les dades de domiciliació 

 
Article 10. Matrícula dels infants en llista d’espe ra 
 
La matrícula dels infants inclosos a les llistes d’espera als quals correspongui 
cobrir baixes, hauran de formalitzar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils 
des de la comunicació per escrit a les famílies. Si la resposta fos negativa, 
comportaria la baixa automàtica de la llista d’espera. 
 



 

Plaça Ajuntament, 1     08107 Martorelles     Tel. 93.5705732    Fax.93.5705964      Pàgina web www.martorelles.cat 

 

La no formalització de la matrícula determinarà la baixa automàtica en la relació 
definitiva, i comportarà la pèrdua de la plaça adjudicada, sense necessitat de 
prèvia comunicació a l’interessat. 
 
Article 11. Horaris 
 
L’horari de funcionament de l’escola bressol serà de 7.30 hores a 19.00 hores.  
 
L’horari regular o ordinari queda establert en les franges següents: 
 
 Matí de 09.00 a 12.00 i tarda de 15.00 a 17.00 
 
L’horari d’atenció que oferirà l’escola és el següent: 
 

• 7.30 a 09.00 h: servei de permanència (no lectiu) 
• 09.00 a 12.00 h: escolarització ordinària (lectiu matí) 
• 12.00 a 15.00 h: servei de menjador 
• 15.00 a 17.00 h: escolarització ordinària (lectiu tarda) 
• 17.00 a 19.00 h: servei de permanència (no lectiu) 

 
Les hores de permanència seran sol·licitades amb antelació i no seran 
fraccionables. Es podrà, ocasionalment, fer ús puntual del servei de 
permanència mitjançant la compra d’un tiquet. 
 
La matriculació en horari ordinari serà obligatori per tots els infants de l’escola 
bressol. 
 
Article 12. Calendari del curs 
 
L’Escola bressol romandrà oberta des del dia 1 de setembre al 31 de juliol de 
cada any. El període de vacances de Nadal i Setmana Santa, així com els dies 
de festa oficial seran els previstos a la normativa vigent. 
 
Abans del mes d’abril de cada curs, l’Ajuntament, a proposta del concessionari i 
un cop feta l’audiència prèvia del Consell de Participació, aprovarà el calendari 
escolar corresponent. 
 
Article 13. Distribució dels alumnes 
 
La distribució dels alumnes, per grups d’edats, es farà seguint els criteris que 
estableix la Generalitat, segons la normativa vigent: 
 
 0-1 anys  1 unitat  8 places 
 1-2 anys  2 unitats  26 places 
 2-3 anys  2 unitats  40 places 
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Es reservarà 1 plaça per aula per atendre alumnes amb necessitats educatives 
específiques durant el procés de preinscripció. Un cop finalitzat el procés de 
preinscripció, si no queden cobertes, es convertiran en places ordinàries, 
segons com estableix la normativa vigent. 
 
Tal i com defineix la Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, s’entén per 
alumnes amb necessitats educatives especials aquells que pateixen 
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, que manifestin trastorns greus 
de conducta o que estan en situacions socials i culturals desafavorides. 
 
Article 14. Incompliment de les obligacions de les persones usuàries del 
servei 
 
En cas d’incompliment reiterat de les seves obligacions per part de la família 
(pare, mare o tutor), previ informe de la direcció de l’escola, audiència a la 
persona interessada, es podrà decidir la suspensió del seu dret d’entrada a 
l’escola durant un període màxim de dos mesos. 
 
En cas de reiteració dels incompliments després de la suspensió esmentada en 
l’apartat anterior, l’infant podrà ser exclòs del gaudiment del servei de forma 
definitiva mitjançant acord de la Comissió de Seguiment, prèvia tramitació de 
l’oportú expedient sancionador i amb l’informe previ de la direcció de l’escola 
bressol. 
 
Article 15. Baixa del servei 
 
Si es produeix la renúncia de plaça durant el curs escolar, caldrà formalitzar la 
baixa per escrit. En el cas que es vulgui tornar a optar a plaça, caldrà sol·licitar-
la de nou seguint els procediments regulats per a tal fi. 
 
Article 16. Òrgans de govern i participació 
 
Els òrgans de govern i participació de l’escola bressol seran els previstos en la 
legislació vigent i es concretaran en: 
 

- Comissió de Seguiment 
- Consell de Participació 

 
Article 17. Preus  
 
Els preus de matrícula i assistència de l’escola bressol municipal seran els que 
aprovi el Ple de l’Ajuntament en cada moment, mitjançant la corresponent 
ordenança fiscal. 
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Es podran demanar reduccions d’acord amb l’article 6.3 de la vigent ordenança 
fiscal. 
 
Disposició addicional primera 
 
Restaran exclosos de l’obligació de matrícula a jornada ordinària aquells 
alumnes que en el moment  present reglament estiguin matriculats en règim de 
jornada parcial (matí o tarda), durant el temps que l’infant estigui matriculat a 
l’Escola Bressol. 
 
No s’admetrà cap altra exclusió. 
 
Disposició final primera 
 
En tot allò no regulat en aquest Reglament s’estarà a la normativa establerta 
per la Generalitat de Catalunya. 
 
Disposició final segona 
 
Aquest Reglament ha estat aprovat definitivament pel Ple Municipal de data 
05.05.2009.  (Publicat al BOPB núm. 110 de 08.05.2009) 
 
Amb posterioritat s’ha produït les següents modificacions: 
 
Acord plenari de data 28.03.2011. (Publicat al BOPB de data 01.06.2011)  
Acord plenari de data 28.01.2013. (Publicat al BOPB de data 27.02.2013) 
 
 


