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Document

Informe proposta / DECRET

Interessat

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - CONSELLERIA DE CULTURA

Assumpte

Rectificació Decret 2022/4932 del calendari de preinscripció i
matrícula de les Llars d'infants curs 22-23

Unitat administrativa

IMET (05.05)

Expedient

2022/4/D107 - Calendari PiM LLIM curs 22-23

La instructora de l’expedient que subscriu, amb la conformitat de la directora de l’Institut
Municipal d’Educació de Tarragona, eleva al Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea d’Educació,
Cultura i Patrimoni, la següent proposta de DECRET:
“ANTECEDENTS
Per Decret del Tinent d’Alcalde Coordinador de l’Àrea d’Educació, Cultura i Patrimoni, número
2022/4932, de data 06/04/2022, es va resoldre l’aprovació del calendari de preinscripció i
matrícula de les llars d’infants municipals, per al curs 2022-2023.
En la part resolutiva s’ha detectat una errada material a l’apartat B) Criteris de prioritat per a
l’admissió d’alumnes en matrícula externa a les llars d’infants municipals, de manera que cal
esmenar l’errada detectada i on diu:
“[...]
CRITERIS DE PRIORITAT
Documentació acreditativa


Criteris Generals

a) Existència de germans o germanes matriculats al centre, o pare, mare, tutor o tutora legals
que hi treballen: 50 punts
S’entén que un alumne o alumna té germans/es, escolaritzats/des al centre quan aquests/es hi
estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que un pare
o mare o tutor o tutora legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud
de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores
setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí/na, substitut/a o amb un contracte laboral
o administratiu.
El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.
Ha de dir:
[...]
CRITERIS DE PRIORITAT
Documentació acreditativa
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Criteris Generals

a)Existència de germans o germanes matriculats al centre: 50 punts
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S’entén que un alumne o alumna té germans/es, escolaritzats/des al centre quan aquests/es hi
estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.
FONAMENTS DE DRET
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, pel que fa a la rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
Art. 21.1 i 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció
donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, modificada per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local.
COMPETENCIA
És competent per a l’adopció d’aquesta resolució amb el tinent d’Alcalde, coordinador de l’Àrea
d’Educació, Cultura i Patrimoni, d’acord amb el cartipàs vigent, sense perjudici de les possibles
variacions de delegació de competències abans de la signatura d’aquesta resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1. Rectificar l’error material detectat en el Decret número 2022/4932, de data 06/04/2022,
en els termes assenyalats en la part expositiva d’aquesta resolució.
2. Notificar aquesta resolució a la coordinadora de gestió de les llars d’infants municipals.
RECURSOS QUE CABEN CONTRA AQUESTA RESOLUCIÓ
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar,
potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà de la data de la seva notificació, o, directament, recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el
termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la data de la seva notificació, de conformitat
amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de poder
exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.
DECRET
El tinent d’Alcalde, coordinador de l’Àrea d’Educació, Cultura i Patrimoni que subscriu, RESOL
aprovar íntegrament la proposta que antecedeix.
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