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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

3635

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 11 de maig de 2020 per la qual es
modifica l’annex 2 de la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i
Comunitat Educativa de 3 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs
escolar 2020-2021 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts
totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària en els
nivells de primer cicle d’educació infantil

Fets
1.En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 7 de març de 2020, es va publicar la Resolució de la directora general de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 3 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 20202021 dels processos d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la
xarxa educativa complementària en els nivells de primer cicle d'educació infantil.
En l'annex 2 de dita Resolució, es publica el calendari dels processos d'escolarització esmentats per al curs escolar 2020-2021.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/80/1058065

El calendari s'inicia amb la presentació de sol·licituds el 20 d'abril de 2020 per al procés d'admissió de primer cicle d'educació infantil. A
partir d'aquí se succeeixen de forma concatenada i predeterminada en el temps les actuacions corresponents. El procés conclou amb la
finalització del termini de matriculació el 3 de juliol de 2020.
2.El passat 14 de març, el Govern de l'Estat va declarar l'estat d'alarma per a tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de
14 de març, per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, per un termini de quinze dies naturals. No obstant, el Congrés dels
Diputats ha autoritzat la pròrroga de l'estat d'alarma fins el 24 de maig de 2020.
3.La disposició addicional tercera del referit Reial decret 463/2020, de 14 de març, regula la suspensió de terminis administratius i ha
suposat la paralització automàtica de les actuacions relatives als processos d'adscripció i admissió contemplades en el calendari de l'esmentat
annex 2.
4.El Govern de les Illes Balears ha aprovat el Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s'estableixen mesures urgents en l'àmbit de l'educació
per fer front als efectes de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOIB núm. 77, de 9 de maig), el qual té per objecte, entre
d'altres, regular el procediment d'adscripció i admissió de manera íntegrament telemàtica per al curs 2020-2021.
5.D'acord amb l'article 3.1 del referit Decret llei 7/2020, de 8 de maig, una resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca ha de
fixar el calendari dels processos d'adscripció i admissió per al curs escolar 2020-2021.
Fonaments de dret
1.El Reial decret 463/2020, de 14 març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).
2.El Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s'estableixen mesures urgents en l'àmbit de l'educació per fer front als efectes de l'emergència
sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOIB núm. 77, de 9 de maig).
3.La Llei 3/2003,de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de normativa i
disposicions ja enumerades en els fonaments de dret de la Resolució de 3 de març de 2020 esmentada (BOIB núm. 29, de 7 de març).
Per tot això, d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, dict la següent
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Resolució
1.Aprovar, en l'annex adjunt, el calendari del procés d'admissió i matriculació d'alumnes del primer cicle d'educació infantil per al curs
escolar 2020-2021, el qual substitueix l'anterior, publicat en l'annex 2 de la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i
Comunitat Educativa de 3 de març de 2020 (BOIB núm. 29, de 7 de març).
2.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè comenci a produir efectes a partir de la data de publicació.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 123
i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3 /2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 11 de maig de 2020
El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí X. March i Cerdà

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/80/1058065

ANNEX
Calendari del procés d'admissió i matriculació del primer cicle d'educació infantil
a) Presentació de sol·licituds:
Inici: 14/05/2020
Finalització: 05/06/2020
b) Llista de puntuacions provisionals: 18/06/2020
c) Reclamacions:
Inici: 19/06/2020
Finalització: 23/06/2020
d) Resolució de les reclamacions: 29/06/2020
e) Llistes definitives: 03/07/2020
f) Matriculació:
Inici: 06/07/2020
Finalització: 17/07/2020
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