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Isidre Soler i Clarena, en qualitat de Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per 
Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, Plaça Sant Roc sense número 
d’aquesta ciutat, 
 
 
 
EXPOSA  
 
Que el Ple municipal, en sessió ordinària del 13 de gener del 2009, va aprovar 
inicialment el Reglament del procés de preinscripció i matriculació a les escoles 
bressol públiques de Sabadell. 

Que aquest Reglament se sotmet a informació pública en el termini de 30 dies, a 
partir del dia següent a la seva de la publicació per tal que es puguin presentar les 
al·legacions i els suggeriments oportuns.  

Que el passat 27 de gener l’esmentat Reglament va ser publicat en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Que un cop analitzat el text de l’esmentat Reglament presenta les següents 
 
 
 
AL·LEGACIONS I CONSIDERACIONS 
 
1. Annex 2. Criteris i Barems 

El criteri complementari núm.3: Antiguitat de la residència a Sabadell, estableix 
que s’atorgarà una puntuació de 12 punts quan es demostri la residència a 
Sabadell del pare o la mare un mínim de 4 anys. 
Considerem que aquest criteri provoca un greuge per parelles joves que s’han 
establert a Sabadell, que afecta especialment a famílies immigrades. Aquest 
criteri discrimina negativament les famílies nouvingudes i qüestiona l’exercici ple 
de la ciutadania que s’obté amb l’empadronament. 
Proposem que aquesta puntuació s’obtingui quan es demostri la residència a 
Sabadell del pare o la mare un mínim de 2 anys. 
 

2. Annex 2. Criteris i Barems 
Els criteris complementaris núm.3: Antiguitat de la residència a Sabadell i 4: 
Ingressos de la Unitat Familiar reben en l’avantprojecte 12 i 10 punts. 
Considerem que hauria de prevaldre el criteri econòmic per sobre de la 
residència i és per això que proposem intercanviar aquestes puntuacions, de 
manera que el criteri 3 es valori amb 10 punts i el 4 amb 12 punts. 
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3. Apartat 3. Condicions d’edat per accedir 
El reglament, d’acord amb els decrets emesos pel govern de la Generalitat, 
estableix que els infants han de tenir 16 setmanes en data 1 de setembre, fet 
que perjudica tots els infants nascuts a partir del mes de maig. 
Aquest fet suposa una contradicció respecte de les condicions d’accés a 
l’ensenyament de segon cicle d’educació infantil i de l’educació primària en què 
l’accés es determina en funció de l’any natural. En canvi en el cas de les 
escoles bressol es té en compte l’edat a l’inici de curs. 
Malgrat ser coneixedors que l’Ajuntament ha d’aplicar una norma superior i, per 
tant, no pot modificar el reglament en aquest sentit, considerem oportú deixar 
constància d’aquesta realitat per tal que es traslladi a la Generalitat la 
conveniència de modificar aquesta norma per permetre l’accés al sistema públic 
d’escoles bressol a tots els infants, fet que repercuteix també sobre la 
conciliació laboral i familiar i les possibilitats de les mares de reincorporar-se al 
seu lloc de treball. 

 
 
Per tot això SOL·LICITA: 
 
Que aquestes al·legacions es tinguin per presentades i siguin tingudes en 
consideració.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Isidre Soler Clarena 
Regidor Portaveu d’Entesa per Sabadell 
 
 
 
Sabadell,  10 de febrer de 2009 
 
 
 
 
 
 
Il·lustríssim Sr. Manuel Bustos, Alcalde President de l’Ajuntament de Sabadell 


