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         PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 5/2009 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
Dia:  11 de maig de 2009 

ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE) 
Regidors presents: 

Grup PSPV Grup PP 
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

Sebastián Mahiques Morant 
Mónica Sancirilo Camarena 
Belinda Navarro Climent  
Rafael Cabanilles Inza 

 
Grup BLOC  

Agustina Brines Sirerol 
Juli Ibañez Montagud 

 
Grup ERPV (Esquerra) 

Joan Serra i Folguerà 

  
Grup EU – Arc Iris   

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)  
Regidors absents 
Secretària: Elisa Armengot Audivert 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les catorze hores i deu minuts del dia 
onze de maig de dos mil nou, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que per a 
cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual 
ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats 
sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del següent 

ORDRE DEL DIA : 

1. Designació de president i vocals, titulars i suplents, que han de formar part de les meses 
electorals del municipi, per a les Eleccions Europees del 7 de juny de 2009. 

2. Aprovació modificació i ampliació del Centre “Escola d’Educació Infantil de Primer Cicle 
de titularitat municipal”. 

3. Ratificació del Decret 190/09 pel qual s’aproven les bases de la convocatòria per d’ingrés  i 
permanència en l’Escoleta Infantil Municipal de Simat de la Valldigna 

-------------------------------//--------------------------------------- 

Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat que 
tot seguit s’arreplega. 

1. DESIGNACIÓ DE PRESIDENT I VOCALS, TITULARS I SUPLEN TS, QUE HAN DE 
FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS DEL MUNICIPI, P ER A LES 
ELECCIONS EUROPEES DEL 7 DE JUNY DE 2009. 

Es tracta el procediment a seguir per a la determinació, per sorteig -realitzat mitjançant 
ordinador- dels electors que han de composar les meses per les eleccions al Parlament Europeu del 
proper 7 de juliol. Seguidament es realitza el sorteig en la forma determinada, tot resultant designats 
com a components de les meses electorals, titulars i suplents, els següents electors: 
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 Secció Mesa NOM i COGNOMS DNI Condició 

1 1 A MARIA ELVIRA BERENGUER QUEROL   73549574J PRESIDENT 

2 1 A SALVADOR CAMARENA FOLGUERA 20037204H 1r. VOCAL 

3 1 A JUANA BALLESTEROS MARQUEZ 20790594C 2n. VOCAL 

4 1 A JUAN BAUTISTA COMPANY SANCHO  20765127Z 1r. SUPLENT President 

5 1 A JOAQUIN CALATAYUD FERRANDO 20018666H 2n. SUPLENT President  

6 1 A JOSE DAVID BENAVENT RUIZ 20035861D 1r. SUPLENT 1r. Vocal 

7 1 A JORGE CHORRO CUENCA 73941151S 2n. SUPLENT 1r. Vocal 

8 1 A ZORAIDA FERNANDEZ CLIMENT 20059979T 1r. SUPLENT 2n. Vocal 

9 1 A JUAN FELIPE BURGUERA FERRANDO 20773718A  2n. SUPLENT 2n. Vocal 

 Secció Mesa NOM i COGNOMS DNI Condició 

10 1 B 
MANUEL FRANCISCO PRIETO 
MANSANET 

20248977F PRESIDENT 

11 1 B EUGENIO MORA MANSANET 20011896X 1r. VOCAL 

12 1 B SARA MAHIQUES RIPOLL 20044696N 2n. VOCAL 

13 1 B NATALIA RIPOLL BARBA 20802648E 1r. SUPLENT President 

14 1 B MARTA TERESA LLACER ALEXANDRE 73549550N 2n. SUPLENT President  

15 1 B TERENCIO MIÑANA FERRERO 20775920C 1r. SUPLENT 1r. Vocal 

16 1 B SALVADOR PLANCHA SALINAS 20036872P 2n. SUPLENT 1r. Vocal 

17 1 B RAFAEL MARTINEZ FERRANDO 20753299P 1r. SUPLENT 2n. Vocal 

18 1 B MARIA SHEILA PINTADO CUCARELLA 20040705T 2n. SUPLENT 2n. Vocal 

 Secció Mesa NOM i COGNOMS DNI Condició 

19 2 A JOSEFA CUCARELLA LLACER 20774019M PRESIDENT 

20 2 A 
CARMEN EDUVIGIS ESCRIHUELA 
DAUDER 

19990454G 1r. VOCAL 

21 2 A SILVIA BAÑULS BLASCO 20017530D 2n. VOCAL 

22 2 A 
MARIA ENCARNACION GIMENO 
FERRANDO 

20022324L 1r. SUPLENT President 

23 2 A GLORIA LUCIA FOLGUERA PALOMARES 20809736A 2n. SUPLENT President  

24 2 A VICENTE JESUS FERRANDO SERRA 02050124L 1r. SUPLENT 1r. Vocal 

25 2 A JOSE ALTUR MARTORELL 20036695S 2n. SUPLENT 1r. Vocal 

26 2 A JOSE ALCALDE ARANA 40434989T 1r. SUPLENT 2n. Vocal 

27 2 A CARLOS CLAR FERRANDO 20045565F 2n. SUPLENT 2n. Vocal 

Secció Mesa NOM I COGNOMS DNI Condició 

28 2 B JOSEP MASCARELL CABANILLES 20773777Q PRESIDENT 

28 2 B FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ 73901686H 1r. VOCAL 

30 2 B VICENTE PASCUAL SERRANO PEIRO 24366919Y 2n. VOCAL 

31 2 B LUCIA SALINAS BURGUERA 73772629Z 1r. SUPLENT President 

32 2 B JOSE VICENTE PERALES 20400955R 2n. SUPLENT President  
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33 2 B JOSE MARIA VIVANCO MARTINEZ 73924691T 1r. SUPLENT 1r. Vocal 

34 2 B RUTH MONCHO VIDAL 73562032M 2n. SUPLENT 1r. Vocal 

35 2 B JUAN JOSE RUIZ RIPOLL 20829808L 1r. SUPLENT 2n. Vocal 

36 2 B MARIA TERESA SANCHO DONET 20791967J 2n. SUPLENT 2n. Vocal 

La relació d'electors components de les diferents meses electorals -titulars i suplents-, es 
comunicarà per l'Alcaldia a la Junta Electoral de Zona, per a l'aprovació de la seua designació com 
a tals. 

2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CENTRE “ESCOL A 
D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE DE TITULARITAT MUNICIPAL”.  

Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu:  

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist l’expedient que l’Ajuntament esta tramitant per la modificació i ampliació del Centre “ 
Escola d’Educació Infantil Municipal de Primer Cicle de titularitat municipal” amb Codi 46027826, 
ubicat al C/ Ausias March, 3, de la localitat. 

Vista la sol·licitud realitzada davant la Conselleria d’Educació, Direcció Territorial 
d’Educació de modificació de l’autorització per ampliació d’unitat i , per canvi d’us d’una unitat 
autoritzada, de manera que el centre “ Escola d’Educació Infantil Municipal”, reste configurat amb 
les següents característiques: 

PROCEDIMENT  NIVELL D’ENSENYAMENT A 
IMPARTIR. 

NOMBRE 
UNITATS 

LLOCS 
ESCOLARS 

AMPLIACIÓ 2-3 ANYS 1 20 

CANVI ÚS DE 2-3 ANYS  A 1-2 ANYS 1 13 

AUTORITZAT 
(28/06/2009) 

2-3 ANYS 1 15 

AUTORITZAT 
(28/06/2009) 

1-2 ANYS 1 13 

Ates la necessitat d’acord plenari mitjançant s’acorda la modificació abans assenyalada. 

En us de les facultats que la llei en confereix, esta Alcaldia PROPOSA 

Primer.- Aprovar la modificació i ampliació del Centre “ Escola d’Educació Infantil 
Municipal de Primer Cicle de titularitat municipal” amb Codi 46027826, ubicat al C/ Ausias March, 
3, de la localitat. 

Segon.- Ratificar la present resolució en el proper Plenari que es celebre. 

Tercer.- Donar trasllat de la present resolució a la Conselleria d’Educació, Direcció General 
d’Educació i Centres docents.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica la proposta. 

El regidor Víctor Mansanet pregunta si la modificació afecta al pati de l’escola. 
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L’Alcalde contesta que el pati de l’escoleta serà l’aula i on està ara el barracó, serà el pati de 
l’escoleta. 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 
unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorden: 

Primer. Aprovar la modificació i ampliació del Centre “ Escola d’Educació Infantil 
Municipal de Primer Cicle de titularitat municipal” amb Codi 46027826, ubicat al C/ Ausias March, 
3, de la localitat. 

Segon. Ratificar la present resolució en el proper Plenari que es celebre. 

Tercer. Donar trasllat de la present resolució a la Conselleria d’Educació, Direcció General 
d’Educació i Centres docents. 

3. RATIFICACIÓ DEL DECRET 190/09 PEL QUAL S’APROVEN LE S BASES DE LA 
CONVOCATÒRIA PER D’INGRÉS  I PERMANÈNCIA EN L’ESCOL ETA INFANTIL 
MUNICIPAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  

Vista la Resolució de l’alcaldia, que literalment transcrita diu: 

«Decret núm.: 190 / 2009 
Simat de la Valldigna, 5 de maig de 2009 

ELADI MAINAR CABANES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en 
exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent  
les consideracions següents: 

I.  Antecedents de fet: 

1. De conformitat amb la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local, el municipi, per a 
la gestió dels seus interessos, i, en l’àmbit de les seues competències, pot promoure tota classe 
d’activitats i prestar quants serveis públics contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la 
comunitat veïnal. 

2. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, conscient de la necessitat de prestar el servei 
d’escola infantil, i, atesa la demanda ciutadana al respecte, posà en funcionament l’Escola d’Educació 
Infantil Municipal de Primer Cicle durant l’any 2006. 

3. Amb data 28 de juny de 2007 s’aprovà el Conveni entre la Generalitat (Conselleria de 
Cultura, Educació I Esport) i este Ajuntament per a la creació d’una Escola d’Educació Infantil de 
Primer Cicle, de Titularitat Municipal, en esta localitat. 

4. Ateses les necessitats i demandes de la ciutadania este Ajuntament ha considerat adient 
realitzar obres d’ampliació del centre per tal d’augmentar el nombre de places disponibles per al proper 
curs 2009-2010. 

5. Atès que per tal de sistematitzar l’entrada a l’Escoleta per al curs 2009-2010, cal disposar 
d’unes Bases de convocatòria per a l’ingrés en vigència.  

II.  Fonaments: 

1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon a esta Alcaldia. 
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RESOLC: 

Primer. Aprovar les Bases de convocatòria per a l’ingrés i permanència en l’Escoleta Infantil 
Municipal de Simat de la Valldigna, per al curs 2009/2010, així com l’Annex I (sol·licitud), l’Annex II 
(calendari), i, l’Annex III (barem). 

Segon. Donar publicitat a les bases a fi de completar el procés establert a les mateixes. 

Tercer. Donar compte d’esta Resolució al Ple de la Corporació Local, a la propera sessió que es 
celebre. 

Quart. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Contra ella cap recurs contenciòs-
administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, o 
potestativament, recurs de reposició, davant esta Alcaldia, en el termini d’un mes, ambdós terminis 
comptadors des l’endemà de la notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol altre que 
s’estime adient.» 

BASES CONVOCATÒRIA PER A L’INGRÉS  I PERMANÈNCIA EN  L’ESCOLETA 
INFANTIL MUNICIPAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA. CURS 2 009/2010. 
  

PRIMERA.  L’objecte de la present convocatòria és la cobertura de les 61 places existents 
a l’Escoleta Infantil Municipal, depenent de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, durant el curs 
2009 – 2010, el calendari previst del qual consta a l’Annex II. La convocatòria es publicarà al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
 

L’Escoleta Infantil Municipal oferirà, inicialment,  serveis en règim de jornada parcial a un total 
de 61 xiquets i xiquetes, 26 d’1-2 anys, i, 35 de 2-3 anys.  

 
S’admetran sol·licituds per a xiquetes i xiquets que: 
 

1.. Hagen nascut entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de setembre de 2008, amb els que 
s’elaborarà  el corresponent llistat provisional. 

 
L’assistència i permanència a l’Escoleta Infantil Municipal suposa l’acceptació de les directrius 

i del Reglament de Règim Intern del centre, de les presents normes, i, de l’Ordenança Municipal de 
taxes del servei. 

 
SEGONA. Sol·licitud d’admissió de l’alumnat. 

 
a. Els pares, mares o tutors de les xiquetes i xiquets ja matriculats i amb plaça a 

l’Escola Infantil Municipal, presentaran la sol·licitud de reserva de plaça a l’Ajuntament, on se’ls 
facilitarà la documentació necessària. 

b. Les i els alumnes que hagen estat admeses/os a l’Escoleta per a cursos 
anteriors tindran garantit l’accés a plaça per al nou curs, sense necessitat d’un nou procés 
d’admissió, havent d’acreditar, en tot cas, el manteniment de les condicions econòmiques i familiars 
que donaren lloc a la seua admissió. 

c. Les sol·licituds de nou ingrés, es facilitaran i es presentaran directament a 
l’Ajuntament, presentant l’oportuna sol·licitud ( model Annex I).  
 

TERCERA.  Les sol·licituds es presentaran, del 12 de maig al 12 de juny de 2009, prèvia 
publicació al Tauler d’Anuncis de la Corporació, i, publicitat a través de bans municipals. La 



  AJUNTAMENT   DE    SIMAT    DE    LA    VALLDIGNA 
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA  (La Valldigna)  Telèfon: 96 2810007 Fax:  96 2811984  e-mail:   svalldigna@gva.es   NIF: P4623300C 

 

 
6 

documentació escaient es lliurarà davant Registre d’entrada de l’Ajuntament de Simat de la 
Valldigna, i, s’acompanyarà, obligatòriament de: 
 

a. Informe de salut o còpies de la Cartilla de Salut Infantil de cada sol·licitant. 
b. Còpies del llibre de família, o, documentació justificativa de la tutela de la/el 
menor. 
c. Còpia del document oficial de família nombrosa, si escau. 
d. Còpia del D.N.I. de la mare i pare. 
e. Certificat o volant d’empadronament de la/el menor. 
f. Declaració de la renda de l’any immediatament anterior, conjunta o 
individual, si és el cas. 

 
QUARTA.  Per tal de fer la selecció de les sol·licituds es disposa d’un barem on es té en 

compte tant la situació sociofamiliar, econòmica, com altres circumstàncies de la unitat familiar 
(Annex III1). 

 
CINQUENA . Qui es matricule en el curs haurà de satisfer una quota mensual, de conformitat 

amb el que disposa l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei d’Escoleta 
Infantil, fixada, per al curs 2009/2010, en 100.-€/mes. Les famílies nombroses tindran la bonificació 
establerta a l’ordenança aprovada  a l’efecte. Així mateix, una vegada editat el llistat de xiquetes i 
xiquets admeses/os, per tal de fer efectiva la matrícula, s’haurà d’abonar 50.-€. 
 

SISENA. El calendari d’obertura i funcionament del centre es determina a l’Annex II, subjecte, 
si escau, a canvis justificats. 

 
SETENA. Per a la selecció i adjudicació de places es constituirà una Comissió de Selecció que 

estarà composada per: 
 

a. L’alcalde - president de la corporació local. 
b. Una/un regidora/regidor de cadascun dels grups de l’oposició. 
c. La Treballadora Social de l’Ajuntament 
d. Actuarà com a secretari, la secretària de la Corporació Local, o persona en qui 

delegue. 
 

VUITENA . Una vegada reunida la Comissió de selecció s’elaborarà un llistat provisional de 
persones que han obtingut plaça, habilitant-se un termini de cinc dies hàbils per presentar 
reclamacions davant la Comissió de selecció. Transcorregut este termini, i, resoltes les 
reclamacions, es confeccionarà el llistat definitiu d’admeses/os. 

 
Amb les sol·licituds que no hagen obtingut plaça s’elaborarà una llista d’espera, ordenada 

per la puntuació obtinguda de major  a menor, amb la finalitat de cobrir les eventuals baixes que 
pogueren produir-se. En el cas que arribés a esgotar-se l’esmentada llista d’espera es publicarà al 
Tauler d’anuncis de la Corporació, obrint un nou termini de presentació de sol·licituds. Regiran el 
procés de selecció estes mateixes bases, a excepció dels terminis, que es veuran reduïts de la 
següent manera:  

a. Termini presentació de sol·licituds: 5 dies a comptar des del dia següent a la 
publicació de l’anunci al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

                                                           
1 El barem al qual es fa referència es basa al Decret 27/1998, de 10 de març, del Govern Valencià, modificat parcialment pel Decret 
87/2001, pel qual es regula l’admissió de l’alumnat als centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb 
fons públics. 
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b. Termini de presentació de reclamacions al llistat provisional d’adjudicació de 
places: 2 dies hàbils, des de l’exposició pública. 

c. Termini per contestar acceptant la plaça concedida: 3 dies des de la recepció 
de la comunicació. 

 
NOVENA. El sol·licitant en cas d’adjudicar-se-li plaça, es compromet a confirmar o renunciar 

en el termini establert, i, abonar la quota mensual de la forma adient. L’incompliment d’estes 
obligacions es sancionarà amb la pèrdua de la plaça concedida. En cas de no contestar a la 
concessió de la plaça en un termini de huit dies hàbils des de la recepció de la comunicació, amb 
notificació expressa per escrit, s’entendrà com renúncia a la mateixa, seguint l’ordre establert a la 
llista d’espera.. 

 
DESENA. Seran causes de baixa: 

 
a. L’incompliment de l’edat reglamentària per a la permanència a l’Escoleta 

Infantil Municipal.  
b. La petició dels pares o tutors legals amb efectes des del moment de la petició. 

Quan existeixa una renúncia a la plaça adjudicada, l’interessat haurà de comunicar-ho per escrit, 
dirigint-se a  l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

c. No pagar la mensualitat, sense causes justificades, durant un període de dos 
mesos. A este respecte, es notificarà a la família, advertint-li la futura baixa en el cas de no 
actualitzar el pagament, en el termini de 10 dies. 

d. La no assistència continuada i no justificada al centre, durant dos mesos, o 
discontínua durant tres mesos, amb 20 absències injustificades. 

e. L’incompliment reiterat del Reglament de Règim Intern del centre.  
 

ANNEX I  
 
 

IMPRÉS DE SOL·LICITUD DE PLAÇA A L’ESCOLETA INFANTI L 
MUNICIPAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.  
 

 
DADES DE LA XIQUETA/XIQUET 

NOM: COGNOMS: 
DATA DE NAIXEMENT: 

 
DADES DEL PARE O TUTOR 

NOM: COGNOMS: 
ADREÇA: 
TELÈFON: NIF: 
ESTAT CIVIL: 

 
DADES DE LA MARE O TUTORA 

NOM: COGNOMS: 
ADREÇA: 
TELÈFON: NIF: 
ESTAT CIVIL: 
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DADES DE LES GERMANES/GERMANS 
NOM: COGNOMS: 
ADREÇA: 
 
NOM: COGNOMS: 
ADREÇA: 
 
NOM: COGNOMS: 
ADREÇA: 

 
En compliment de la Base Tercera de la convocatòria, publicada al Tauler 

d’Anuncis de la Corporació per a l’adjudicació de places en l’Escoleta Infantil Municipal, 
depenent de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, SOL·LICITE  plaça per a la 
xiqueta/xiquet indicada/t. Simat de la Valldigna, a.............de..................de 2009. 

 
 
 
 
 

Firma de l’interessat / la interessada 
SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE  LA VALLDIGNA 

ANNEX II  
 
 

PLANIFICACIÓ DEL CALENDARI DEL CURS 2009/2010  
 
 
 

INICI DEL CURS 
A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE DE 2009, (INCORPORACIÓ 
PROGRESSIVA..) 

FINALITZACIÓ DEL CURS 

31 DE JULIOL DE 2010. 

HORARI   

DE DILLUNS A DIVENDRES:  

Entrada (matí): De 8:00 h-10:00 hores 

Eixida (migdia): de 12:30h a 13:00h 

Entrada (migdia): de 15:00 a 16:00 hores 

Eixida: A partir de les 17’30 hores, fins al tancament a les 18’30 h. 

DISSABTE: DE 9:00 A 13:00 HORES. 
Entrada de 9:00h a 10:00h 
Eixida de 12:00 a 13:00 h 
VACANCES 
NADAL: 24 de desembre (mig dia), 25 de desembre, 5 de gener (mig dia), i,  6 
de gener 
SETMANA SANTA: festes establertes. 
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ESTIU: De l’1 al 31 d’agost. 

FESTES 

Les festes establertes reglamentàriament. 

 
ANNEX III  

 
BAREM  

 
L’admissió de l’alumnat al centre, al qual fan referència estes bases, quan no existeixen en ell 

places suficients per atendre totes les sol·licituds d’ingrés, es regirà pels següents criteris 
prioritaris : 

 
a. Rendes anuals de la unitat familiar (Taula 1). 
b. Residència al municipi (Taula 2). 
 
Així mateix, es tindran en compte els següents criteris complementaris (Taula 3): 
 
a.  Minusvalidesa psíquica, física o sensorial de l’alumne/a, pares o tutors, o els seues 
germans/es, en el grau en que es determine. 
b. Condició de família nombrosa. 
c. Situació laboral dels pares dels alumnes: quan el pare i la mare siguen treballadors en actiu, 
així com en el cas de família monoparental, quan el pare, mare o tutor siguen treballadors en 
actiu. 
d. Situació laboral de desocupació dels pares o tutors de l’alumne/a, així com del pare, 
de la mare o del tutor/a, en el cas de família monoparental. 
e. Qualsevol altra circumstància apreciada per l’òrgan competent. 
 
Els criteris prioritaris i els criteris complementaris d’admissió de l’alumnat s’aplicaran amb 

caràcter concurrent. No obstant, l’alumne no podrà obtenir més de 4 punts per criteris 
complementaris. 
 

Taula 1 
 

BAREM RENDES ANUALS DE LA UNITAT FAMILIAR* 
Rendes iguals o inferiors al Salari mínim 
interprofessional 

2 punts 

Rendes superior al SMI, que no sobrepassen el 
doble del mateix 

1 punt 

Rendes superiors al doble del SMI 0 punts 
* Les rendes anuals es ponderaran tenint en compte el nombre de membres de la unitat 
familiar. 
 
 

Taula 2 
 

BAREM RESIDÈNCIA AL MUNICIPI* 
Residència a Simat de la Valldigna* 2 punts 
No residir a Simat de la Valldigna 0 punts 
* La residència al municipi s’acreditarà mitjançant Certificat d’empadronament (indicant 
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l’antiguitat). 
Taula 3 

 
BAREM CRITERIS COMPLEMENTARIS 

Minusvalidesa psíquica, física o sensorial de 
l’alumne/a, pares o tutors, o els seues 
germans/es, en el grau en que es determine. 

1,5 punts 

Condició família nombrosa 1,5 punts 
Situació laboral dels pares dels alumnes: quan 
el pare i la mare siguen treballadors en actiu, 
així com en el cas de família monoparental, 
quan el pare, mare o tutor siguen treballadors 
en actiu. 

1,5 punts 

Situació laboral de desocupació dels pares o 
tutors de l’alumne/a, així com del pare, de la 
mare o del tutor/a, en el cas de família 
monoparental. 

1,5 punts 

Qualsevol altra circumstància apreciada per 
l’òrgan competent. 

1 punts 

 
 

En cas d’empat, es dirimirà la situació aplicant els criteris que s’estableixen en l’ordre 
següent, fins al moment en que es produeixa el desempat: 

 
1. Residència al municipi de Simat de la Valldigna. 
2. Menor renta per càpita. 
3. Criteris complementaris. 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica les novetats següents: 

- La cobertura serà de 61 places. 

- El Punt 5, regula les taxes. 

- També s’ha incorporat com a motiu de baixa l’incompliment reiterat del Reglament de 
Règim Intern del centre. 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 
unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorden ratificar 
la present resolució.» 

No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les catorze 
hores i disset minuts del dia onze de maig  de  dos mil nou, perquè hi conste el tractat, estenc la 
present acta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de 
resolucions administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords 
aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem: 
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«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs Contenciós 
Administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, o, 
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense 
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis 
comptadors des l’endemà de la notificació.» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Simat de la Valldigna, 12 de maig de 2009. 
La Secretària 

Elisa Armengot Audivert 


