LA SÍNDICA DE BARCELONA REP 21 QUEIXES DE LA CIUTADANIA ENVERS
L’ASSIGNACIÓ DE PLACES DE P-3 A LES ESCOLES PÚBLIQUES DE LA CIUTAT


Atès que la Síndica està rebent moltes queixes similars sobre aquesta
problemàtica, s’estan recopilant totes a l’espera que el pròxim 11 de juny el
Consorci d’Educació de Barcelona faci públiques les llistes definitives de les
assignacions escolars del curs 2019-2020.

Barcelona, 30 de maig del 2019 – A data de 30 de maig del 2019, la Síndica de Greuges
de Barcelona ha rebut un total de 21 queixes de la ciutadania barcelonina que protesta
per la gestió de l’assignació de places de P-3 a les escoles públiques de la ciutat.
Les queixes denuncien: la manca de places a les escoles públiques i de proximitat, el
sistema d’inscripció d’aquestes, i el mecanisme d’adjudicació de places que està
aplicant el Consorci d’Educació de Barcelona.
Les 21 queixes estan distribuïdes en el territori barceloní de la següent manera: 6 al
Districte de Gràcia; 6 al Districte de l’Eixample; 4 al Districte de Sant Andreu; 2 al
Districte d’Horta Guinardó; 2 al Districte de Sant Martí, i 1 al Districte de Nou Barris.
“Entenem perfectament la problemàtica que exposen i som conscients del neguit
que suposa per a les famílies de Barcelona que volen escolaritzar els seus fills en una
escola pública i de proximitat, i veuen incert aconseguir-ho”, ha afirmat la síndica de
greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà.
La Llei 12/2009 d’educació determina que tothom té dret a accedir en condicions
d’igualtat al sistema educatiu i a la lliure elecció de centre. També desenvolupa els
criteris de prioritat en l’accés als centres escolars, tot establint la proximitat al domicili
habitual com un d’ells. Cal tenir en compte, però, que la llei estableix que aquesta
lliure elecció de centre estarà condicionada per l’oferta educativa disponible en cada
moment.
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