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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  1/2022/PREMA  ,que 
resulta del procediment tramitat de/d' Aprovació de procés de preinscripció i matrícula a les 
escoles bressol municipals per al curs 2022-2023 ,dicto aquest decret, que es fonamenta en 
els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:

Atès l’informe de la Cap de Negociat d’Educació, de data 7 de juny de 2022 del qual es 
desprèn el següent:

Arran del procés engegat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de 
progressiva gratuïtat per a l’etapa d’Educació Infantil de primer cicle (escoles bressols) el 
negociat d’Educació ha iniciat també un procés de reformulació del model de les escoles 
bressol municipals, en el qual aquesta etapa s’assimili a l’etapa d’educació infantil de segon 
cicle, sobretot pel que fa a calendari, i facilitar la conciliació a les famílies amb infants a les 
dues etapes.

L’ordre EDU/113/2022, de 3 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 
2022-2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, estableix, en el seu 
article 2, que l’inici de curs (lectiu) per a infantil i primària serà el dia 5 de setembre i que la 
finalització serà el 22 de juny. 

El curs 2021-2022 a les Escoles Bressol Municipals acaba enguany el 29 de juliol i per tant, 
no serà possible iniciar el curs el dia 5 de setembre, atès que s’ha de disposar d’un mínim 
temps per preparar el curs i les entrevistes a les famílies, però sí que caldrà modificar la 
finalització per tal de poder avançar l’inici del curs escolar de cara al 2023-2024.

El decret 569, de 12 d’abril de 2022 aprovava, entre d’altres, el calendari de les escoles 
bressol per al curs 2022-2023, que cal modificar per adaptar-se progressivament al calendari 
de les escoles.

Per tot el que s’ha exposat i en virtut de les facultats que em són conferides per l’article 53.1 
g) de text refós de la Llei , municipal i de règim local de Catalunya i per l’article 21.1 de la 
Llei 7/1985, de 4 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vista la proposta de Decret de la Cap del Negociat d’educació de data 9 de juny de 2022 
amb la supervisió de la Presidenta de l’ASP de la mateixa data.

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

Primer.-Modificar els punts setè i vuitè del DA 569, de 12 d’abril de 2022, amb les dades 
correctes següents:

Punt setè:

On diu:

Aprovar l’oferta d’un servei complementari d’activitats d’estiu del curs 2022-2023 per als 
infants matriculats a les escoles bressol municipals entre els dies 1 i 28 de juliol de 2023, 
ambdós inclosos,  amb càrrec al rebut mensual del mes de juliol de 2023.

Ha de dir:

Aprovar l’oferta d’un servei complementari d’activitats d’estiu del curs 2022-2023 per als 
infants matriculats a les escoles bressol municipals entre els dies 23 de juny i 21 de juliol, 
ambdós inclosos, amb càrrec al rebut mensual del mes de juliol de 2023 o com estigui 
previst a les ordenances fiscals corresponents.

Punt vuitè:

On diu:

-Data d’acabament del curs escolar: 28 de juliol de 2023 (del 26 de juny al 28 de juliol de 
2023 l’activitat de les escoles bressol municipals tindrà la consideració d’activitats d’estiu). 
L’últim dia, l’activitat acabarà a les 15.00 hores.

Ha de dir:

-Data d’acabament del curs escolar (escolarització): 22 de juny de 2023 .

-Període d’activitats d’estiu: del 23 de juny al 21 de juliol. L’últim dia, l’activitat acabarà a les 
15.00 hores.

Segon.- Comunicar aquests acords a les escoles bressol municipals El Rodó, El Molí, La 
Traca i als Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

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

10/06/2022   11:43:19

Sandra Castelltort Claramunt

L'Alcalde

10/06/2022  17:49:22

Xavi Paz Penche
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