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Decret d’Alcaldia Número: 

A la vila de Molins de Rei,
 
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient  2/2021/PREMA  ,que 
resulta del procediment tramitat de/d' APROVAR ELS CRITERIS D'ADMISIÓ I CALENDARI 
DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
JULIÀ CANALS, PER AL CURS 2021-2022 ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els 
fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:

Atès que un dels serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei és l’Escola Municipal de 
Música Julià Canals (EMMJC), que realitza anualment les preinscripcions i matrícules per tal de 
poder gestionar sota criteris d’eficiència i eficàcia el servei d’educació musical per a la població 
de Molins i oferir el màxim de d’activitats possibles amb els recursos disponibles. 

Vist que la disposició addicional segona del Decret 75/2007, pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, estableix 
que l’admissió de l’alumnat a les escoles de música o dansa específiques sufragades amb fons 
públics es regeix per les normes particulars que les corporacions locals titulars estableixin 
d’acord amb la legislació vigent i aquesta disposició.

Tot i així, es fa necessària la regulació dels diferents aspectes que afecten el procés de 
preinscripció i matriculació a l’EMMJC. 

Atès l’informe de la Cap de negociat d’Educació, de data 20 de maig de 2021, a on es 
proposa l’aprovació mitjançant decret d’alcaldia, segons el que s’estableix a la llei 7/1985, 4 
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, dels criteris d’admissió i el calendari del 
procés de preinscripció i matrícula per al curs 2021-2022.

Atès la Proposta de Decret de la Cap d’educació, de data 28 de maig de 2021, amb la 
supervisió de la Presidenta de l’ASP, de data 31 de maig de 2021.

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides per la 
legislació vigent,

DECRETO:

_Seccion2_Inicio
Primer.- Aprovar el calendari del procés de preinscripció i matrícula de l’Escola Municipal de 
Música Julià Canals, per al curs 2021-2022:
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del 17 maig al 4 de juny de 2021 Període de Preinscripció

9 de juny de 2021 Sorteig ordre de desempat (Consell Escolar)

14 de juny de 2021 Publicació Llistes Provisionals 

15-16 de juny de 2021 Període de Reclamacions

21 de juny de 2021 Publicació de la Llista Definitiva d’ Admesos

Del 28 de juny al 9 de juliol de 2021 Matriculació

Segon.- Aprovar els criteris d’admissió de l’Escola Municipal de Música Julià Canals per al 
curs 2021-2022:

CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT PUNTS
Domicili familiar de l'alumne a  Molins de Rei 40
Alumne escolaritzat en un centre de règim general de Molins de Rei 20
Alumne/a, pare/mare, tutor/a beneficiaris de Renda Mínima d’Inserció 15
Domicili laboral d’un alumne, d'un pare/mare o tutor/a a Molins de Rei 10

Tercer.- Aprovar l’oferta de l’Escola Municipal de Música Julià Canals de places escolars i 
vacants per al curs 2021-2022:

(*) El nombre màxim de places correspon a les assignatures col·lectives de llenguatge musical 
(en els grups d’Adagio, Allegro i Vivace hi ha doble línia). El nombre de places vacants està 
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sotmès a variacions d’acord amb les preinscripcions dels alumnes vigents per a cada un dels 
nivells.

Quart.- L’Equip Directiu de l’Escola Municipal de Música Julià Canals serà l’encarregat de 
vetllar i garantir la transparència durant tot el procés de preinscripció i matriculació.

El procediment per ordenar les sol·licituds empatades s’estableix de la següent manera: 
S’escolliran dues lletres a l’atzar (mitjançant programa informàtic) que correspondran al 
primer COGNOM DE L’ALUMNE, a partir del qual s’adjudicaran les places per ordre 
alfabètic. 
Dia del sorteig: 9 de juny de 2021 
Procediment: telemàtic 
En el cas de germans que sol·licitin ser admesos en un mateix curs i durant el sorteig només 
en sigui admès un, l’altre germà serà admès automàticament. Si el primer germà ocupava 
l’última plaça del sorteig, s’incrementaria la ràtio del grup en una plaça per tal de poder 
admetre l’altre germà.

Cinquè.- Aprovar que la preinscripció es faci de forma telemàtica, sempre que sigui possible, 
i excepcionalment de forma presencial, amb cita prèvia, a l’OAC. 

Sisè.- Aprovar que quan s’hagi assignat una plaça vacant a un infant, causarà baixa de la 
llista d’espera. Les llistes d’espera que eventualment es puguin produir es gestionaran 
seguint els mateixos criteris d’assignació de llocs vacants. 

En conseqüència, inicialment formaran part de les llistes d’espera, exclusivament, les 
preinscripcions a les quals no s’hagi pogut assignar cap plaça vacant.

S’afegiran a les llistes d’espera, a continuació de les preinscripcions formalitzades dins de 
termini, les sol·licituds de plaça fetes fora de termini, i durant el curs.

Totes les sol·licituds fora de termini s’ordenaran en funció de la data de registre de la 
sol·licitud. En cas de no obtenir plaça, la sol·licitud quedarà en llista d’espera, i, mantindrà 
l’ordre d’assignació obtingut. 

Quan es produeixi una vacant s’informarà segons ordre de llista  mitjançant l’enviament d’un 
correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que l’Administració consideri oportú. La no 
resposta a l’avís durant els cinc dies hàbils des de la recepció de la notificació per la família  
o la renúncia expressa de la família a la plaça vacant, suposarà la baixa de la seva sol·licitud 
a la llista.

En el cas de sol·licituds fora de termini, només serà vàlida la darrera, en el cas de tenir-ne ja 
una feta i voler realitzar una altra, aquesta última invalidarà l’anterior i s’incorporarà a la llista 
d’espera amb la data d’aquesta l’ultima. 

A partir del moment en que s’aprovi l’oferta del període de preinscripció del curs següent, 
solament es podran cobrir vacants amb noves matrícules quan aquestes no impliquin un 
increment de la ràtio d’alumnes del grup corresponent pel curs següent, o bé, en cas que les 
famílies afectades acceptin la plaça, mitjançant la signatura d’un escrit, condicionada a no 
generar drets de continuïtat del seu fill/a pel curs següent (en aquest cas, s’haurà de 
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presentar preinscripció, en igualtat d’oportunitats amb la resta de famílies sol·licitants, si es 
vol disposar de la plaça).

Setè.- Les baixes a l’EMMJC es poden produir per baixa voluntària, absències no 
justificades, impagament de quotes i incompliment d’obligacions per part dels usuaris. Si es 
produeix renúncia voluntària a la plaça durant el curs, caldrà formalitzar-la mitjançant 
instància presentada al Registre General durant el mes anterior a la baixa efectiva.

Vuitè.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i traslladar-ho a l’Escola Municipal de Música 
Julià Canals.

I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual 
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.

La Secretària

01/06/2021   15:00:27

Sandra Castelltort Claramunt

L'Alcalde

01/06/2021  17:58:37

Xavi Paz Penche
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