
   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Dolors Collell Surinyach
10/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0H0GLXCS3J5DO6X6IXO56QYHQXZBYTQF*
0H0GLXCS3J5DO6X6IXO56QYHQXZBYTQF

Data creació còpia:
11/02/2020 10:50:15
Data caducitat còpia:
11/02/2023 00:00:00

Pàgina 1 de 2

 

Ctra. de Vic, 175-177 
08243 Manresa 
Tel.  936 930 590 
educacio.gencat.cat 1/2 

Resolució sobre les àrees de proximitat dels centres d’Educació 
Secundària Obligatòria, a efectes de preinscripció i matrícula 
d’alumnes, del municipi d’Igualada. 
 
 

Fets 
 
1. Amb data 15 de febrer de 2011 la directora dels Serveis Territorials va resoldre aprovar 

que l’àrea de proximitat dels centres d’Educació Secundària Obligatòria del municipi 
d’Igualada, a afectes de preinscripció i matrícula, estava formada pels municipis 
d’Igualada, Argençola, Jorba, Rubió, Veciana, Carme, Castellfollit del Boix, Castellolí. 
Copons, La Llacuna, Òdena, Orpí, Santa Maria de Miralles i Sant Martí de Tous.  
 

2. Amb data 29 de gener de 2020 l’Àrea per a la Coordinació i Planificació Escolar ha emès 
una proposta de canvi de l’àrea de proximitat, perquè a partir del curs 2020-2021 es 
crearà l’Institut Escola Castell d’Òdena (08077009) al municipi d’Òdena. 
 

3. Atès que l’oferta de secundària quedarà coberta amb el nou centre, l’Àrea per a la 
Coordinació i Planificació Escolar proposa que, a partir del curs 2020-2021, el municipi 
d’Òdena deixi de formar part de l’àrea d’Igualada i sigui considerat zona única per a la 
preinscripció i matrícula de l’Educació Secundària Obligatòria. 

 
 

Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que preveu l’article 11.1 del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual 
s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments 
sufragats amb fons públics, preveu que als efectes d’aplicar el criteri general de prioritat per 
proximitat del domicili de l’alumne al centre docent que s’inclou en els barems d’admissió 
d’alumnes, els respectius directors o directores dels serveis territorials del Departament 
d’Educació delimitaran les àrees territorials de proximitat dels centres, per als diferents 
ensenyaments, a proposta de l’ajuntament o els ajuntaments corresponents, després 
d’escoltar els òrgans institucionals de participació i consulta i els centres afectats. 
 
 

Resolució 
 
Per tant, resolc: 
 
1. Aprovar que l’àrea de proximitat dels centres del municipi d’Igualada per a l’Educació 

Secundària Obligatòria, a efectes de preinscripció i matrícula, estarà formada pels 
municipis d’Igualada, Argençola, Jorba, Rubió, Veciana, Carme, Castellfollit del Boix, 
Castellolí. Copons, La Llacuna, Orpí, Santa Maria de Miralles i Sant Martí de Tous a 
partir del curs 2020-2021, deixant sense efecte la Resolució de data 15 de febrer de 
2011. 

 
2. Aquesta resolució serà vigent mentre no es realitzin canvis en la delimitació de les àrees 

de proximitat. 
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei, 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
  
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós 
administratiu, davant l’òrgan que va dictar aquest acte, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la seva notificació, segons 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, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 
interessos. 

 

Manresa,  
 
 
 
 
La directora dels Serveis Territorials 
 

 


