
Exp. Núm.2021/738 
09.38 Ensenyament
2785.Fulls de preinscripció d'escolars

Edicte d’aprovació del calendari de preinscripció i matriculació a les llars d’infants 
municipals per al curs 2021-2022:

L’alcalde, mitjançant Decret d’Alcaldia 302/2021, de 31 de març, ha resolt:

“Vista 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, publicada al DOGC núm. 8357, de 5 de març de 2021,

Atès que l’Annex 1 de les citades resolucions preveu que els ajuntaments que hagin assumit 
les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants a les llars 
d’infants sufragades amb fons públics poden establir un calendari propi que haurà d’estar 
comprès entre el 5 de maig i el 25 de juny,

En virtut del conveni, de data 30 d’octubre de 2007, signat entre l’Ajuntament de Llagostera i el
Departament d’Educació per a l’assumpció de les competències delegades relacionades amb 
el procés de preinscripció i admissió d’infants,

D’acord amb l’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, la competència per dictar aquesta resolució correspon a l’Alcaldia,

RESOLC

Primer.- Aprovar el següent calendari de preinscripció i matriculació a les llars d’infants 
municipals per al curs 2021-2022:

Publicació de l’oferta 7 de maig
Presentació de sol·licituds Del 10 al 21 de maig
Sorteig públic P0, si s’escau 27 de maig  (9.30 h Ajuntament)
Publicació de llista provisional d’admesos i 
exclosos i adjudicació de centre, si s’escau

31 maig

Reclamacions 2, 3 i 4 de juny
Publicació de la relació definitiva d’admesos i 
exclosos i adjudicació de centre, si s’escau

8 de juny

Matriculacions Del 10 al 16 de juny

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple i als consells escolars de les llars d’infants 
municipals en les properes sessions que tinguin.

Tercer.- Publicar el calendari al tauler d'edictes de cada centre escolar, a l'e-tauler i al web de 
l'Ajuntament.”



Antoni Navarro Robledo
Alcalde

Llagostera, 31 de març de 2021
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