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Resolució del batle de l’Ajuntament d’Alcúdia per la qual es fa pública l’oferta de 
places a les escoletes municipals “S’Estol del rei en Jaume” i “Sa Pilota” per al 
curs 2019-2020

En relació a l’oferta pública de places a cobrir a les escoletes municipals de primer cicle 
d’Educació Infantil, S’Estol del rei en Jaume i Sa Pilota, per al curs 2019- 20 i vist l’informe 
de la tècnica de Cultura, Educació i Festes de dia 18  d’abril de 2019, que transcrit diu així:

“Informe proposta de la tècnica de Cultura, Educació i Festes sobre l’oferta pública de 
places a les escoletes municipals “S’Estol del rei en Jaume” i “Sa Pilota” per al curs 
2019-2020

Antecedents

Les Escoles Infantils Municipals, “S’Estol del rei en Jaume” i “Sa Pilota”, són centres educatius 
de titularitat pública municipal que entren dins l’objecte i àmbit d’aplicació de les següents 
ordres autonòmiques: 

1. L’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 regula la 
convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts 
totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació 
infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de 
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013.

2. El Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als 
centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

3. El RD 60/2008, de 2 de maig estableix els requisits mínims dels centres de primer cicle 
d’educació infantil, (BOIB núm. 63, de 8 de maig de 2008).

4. Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 7  de març de 2019 per 
la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2019-2020  dels processos 
d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons 
públics als nivells de primer cicle d’educació infantil. (BOIB 30 de 7 de març de 2019).

Les places a cobrir a les escoles infantils municipals “S’Estol del rei en Jaume” i “Sa Pilota” per 
al curs escolar 2019-20 9 es distribuiran de la següent forma:

Escola Infantil Municipal “S’Estol del rei en Jaume”

Nascuts l’any 2019   7 places (0-1 anys)

Nascuts l’any 2018 29 places (1-2 anys)

Nascuts l’any 2017   0 places (2-3 anys)

Total places ofertades: 36

Escola Infantil Municipal “Sa Pilota”

Nascuts l’any 2019   7 places (0-1 anys)

Exp.: ESCOLETES/CURS 2019-20

Document: resolució

Emissor: AE/BRB/FN

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 95c8a6bbef394fcc935cf264f563adc7001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2019/445 - Data Resolució: 21/03/2019    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
an

 S
eg

u
í S

er
ra

21
/0

3/
20

19
S

E
C

R
E

T
A

R
I

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

A
n

to
n

i M
ir

 L
la

b
ré

s
21

/0
3/

20
19

B
A

T
L

E

https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=95c8a6bbef394fcc935cf264f563adc7001


Ajuntament d’Alcúdia
EDUCACIÓ

Major, 9 - 07400  Alcúdia - Mallorca

http://www.alcudia.net   ajuntament@alcudia.net

Tel: 971 89 71 00   Fax: 971 54 65 15

2019/943   

Nascuts l’any 2018 29  places (1-2 anys)

Nascuts l’any 2017   0 places (2-3 anys)

Total places ofertades: 36

Conclusió

Per tot això, propòs al batle d’Alcúdia que dicti una resolució amb els següents termes:

1. Fer pública l’oferta de places a cobrir a les escoles infantils municipals “S’Estol del rei en 
Jaume” i “Sa Pilota” per al curs escolar 2019-20 i que es distribuiran de la següent forma:

Escola Infantil Municipal “S’Estol del rei en Jaume”

Nascuts l’any 2019   7 places (0-1 anys)

Nascuts l’any 2018 29 places (1-2 anys)

Nascuts l’any 2017   0 places (2-3 anys)

Total places ofertades: 36

Escola Infantil Municipal “Sa Pilota”

Nascuts l’any 2018   7 places (0-1 anys)

Nascuts l’any 2017 28 places (1-2 anys)

Nascuts l’any 2016   0 places (2-3 anys)

Total places ofertades: 36

No obstant, aquesta distribució de places es podrà modificar en funció de la demanda.

2. Determinar que el calendari del procés d’admissió i matriculació d’alumnes sigui el que 
dicta la Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, de 7  de març 
de 2019 BOIB núm. 30 , per als nivells de primer cicle d’educació infantil al seu annex 2, i 
que seguidament es transcriu:

Presentació de sol·licituds: 

Inici: 04/04/2019

Finalització: 17/04/2019

Llistes provisionals de persones admeses: 31/05/2019

Reclamacions:

Inici: 03/06/2019
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Finalització: 05/06/2019

Resolució de les reclamacions: 12/06/2019

Llistes definitives: 17/06/2019

Matriculació:

Inici: 18/06/2019

Finalització: 28/06/2019

Amb l’objecte d’aplicar el criteri de proximitat domiciliària que s’inclou en els criteris 
prioritaris d’admissió establerts a l’annex 1 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i 
Universitats de 3 de maig de 2012, es delimita com a zona única d’influència el municipi 
d’Alcúdia.

Pel que fa als criteris complementaris d’admissió inclosos a l’annex 1 abans citat, es fa 
saber que es tindran en compte com a altres circumstàncies rellevants les que 
seguidament es detallen, amb la puntuació que s’indica:

Germans de parts múltiples: 0’50

Fills de famílies monoparentals: 0’50

Per tot això, dic la següent

Resolució

1. Fer pública l’oferta de places a cobrir a les escoles infantils municipals “S’Estol 
del rei en Jaume” i “Sa Pilota” per al curs escolar 2019-20 i que es distribuiran 
de la següent forma:

Escola Infantil Municipal “S’Estol del rei en Jaume”

Nascuts l’any 2019   7 places (0-1 anys)

Nascuts l’any 2018 29 places (1-2 anys)

Nascuts l’any 2017   0 places (2-3 anys)

Total places ofertades: 36

Escola Infantil Municipal “Sa Pilota”

Nascuts l’any 2019   7 places (0-1 anys)

Nascuts l’any 2018 29 places (1-2 anys)
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Nascuts l’any 2017   0 places (2-3 anys)

Total places ofertades: 36

No obstant, aquesta distribució de places es podrà modificar en funció de la demanda.

2. Determinar que el calendari del procés d’admissió i matriculació d’alumnes 
sigui el que dicta la Resolució del director general d’Innovació i Comunitat 
Educativa, de 7 de març de 2019, per als nivells de primer cicle d’educació 
infantil al seu annex 2, i que seguidament es transcriu:

Presentació de sol·licituds: 

Inici: 04/04/2019

Finalització: 17/04/2019

Llistes provisionals de persones admeses: 31/05/2019

Reclamacions:

Inici: 03/06/2019

Finalització: 05/06/2019

Resolució de les reclamacions: 12/06/2019

Llistes definitives: 17/06/2019

Matriculació:

Inici: 15/06/2018

Finalització: 21/06/2018

Amb l’objecte d’aplicar el criteri de proximitat domiciliària que s’inclou en els criteris 
prioritaris d’admissió establerts a l’annex 1 de l’esmentada Ordre del conseller d’Educació, 
Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012, es delimita com a zona única d’influència el 
municipi d’Alcúdia.

Pel que fa als criteris complementaris d’admissió inclosos a l’annex 1 abans citat, es fa 
saber que es tindran en compte com a altres circumstàncies rellevants les que 
seguidament es detallen, amb la puntuació que s’indica:

Germans de parts múltiples: 0’50

Fills de famílies monoparentals: 0’50
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Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que posa fi a la via administrativa- es pot interposar un recurs 
potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(LPACAP)

En cas que s’interposi recurs de reposició, una vegada desestimat aquest, expressament 
o per silenci, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà d’haver-se 
publicat, d’acord amb el que disposa l’article 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà 
d’haver-se publicat, d’acord amb el que disposa l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent en dret.

Alcúdia,  en data de la signatura                                   N’he pres raó,

El Batle,                                                                         El secretari,
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