Sílvia Font Ferraté, secretària interventora accidental de l'Ajuntament de Riudoms
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament en la sessió que va tenir lloc el dia 10 de març de 2014,
va adoptar, entre d'altres, el següent acord:
“3/. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE
LES ÀREES TERRITORIALS DE PROXIMITAT DELS CENTRES DOCENTS
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI DE RIUDOMS
El Departament d’Ensenyament, per resolució de data 29 de gener de 2010, va
aprovar la proposta presentada pel Consell Escolar Municipal, de zonificació escolar
del municipi de Riudoms, la qual quedava delimitada en dues zones separades per
una línia divisòria. La part nord de la línia, incloent aquelles persones que es troben
empadronades fora del nucli urbà del municipi, es va assignar com a zona escolar
del CEIP Beat Bonaventura. La part sud de la línia divisòria, es va assignar com a la
zona escolar del CEIP Cavaller Arnau.
Per acord de Ple del dia 4 de març de 2013, es va aprovar la modificació de la
delimitació de les àrees territorials de proximitat dels centres docents d’educació
infantil i primària, i es van assignar a la zona escolar de l’escola Cavaller Arnau
aquelles persones empadronades fora del nucli urbà de Riudoms.
Els passats 26 i 28 de febrer es va portar a terme, a petició del Departament
d’Ensenyament, una reunió de treball a la que van assistir-hi l’inspector dels centres
de Riudoms, la directora de l’Escola Beat Bonaventura, la directora de l’Escola
Cavaller Arnau, i en representació de l’Ajuntament de Riudoms la regidora
d’Ensenyament.
L’objectiu de la reunió era resoldre la petició, de l’Inspector d’Ensenyament,
d’estudiar una modificació de la zonificació escolar per tal d’aconseguir una millor
distribució dels alumnes en les dues escoles existents al municipi.
Atesa la proposta resultant de les reunions de treball, i d’acord amb l’article 11 del
decret 75/2007, de 27 de març, que estableix el procediment d’admissió de l’alumnat
als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i on s’indica que les
àrees de proximitat dels centres es defineixen a proposta de l’ajuntament.
I d’altra banda, tenint en compte la propera obertura del període de preinscripció per
al curs vinent, i d’acord amb l’informe de secretaria de data 4 de març de 2014, i
vista la proposta de la regidoria d’Ensenyament i el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d’Hisenda i Governació, el Ple de l’Ajuntament acorda, per
unanimitat, això que segueix:

Primer.- Proposar la modificació de la delimitació de les àrees territorials de
proximitat dels centres docents d’educació infantil i primària del municipi de
Riudoms, en el sentit d’assignar a la zona escolar de l’escola Beat Bonaventura
aquelles persones que es troben empadronades a:





Raval de Sant Francesc;
Plaça de l’Arbre;
Avinguda de Reus; i
fora del nucli urbà de Riudoms.

Segon.- Proposar la modificació de la delimitació de les àrees territorials de
proximitat dels centres docents d’educació infantil i primària del municipi de
Riudoms, en el sentit d’assignar a la zona escolar de l’escola Cavaller Arnau
aquelles persones que es troben empadronades a:




Avinguda de Montbrió;
Plaça del Portal de Ponent; i,
Carrer Major.

Tercer.- Proposar la modificació de la delimitació dels carrers perpendiculars
travessats per la línia de tall i assignar a la zona escolar de l’escola Cavaller Arnau
aquelles persones que es troben empadronades a:





Carrer de Sant Vicenç: De l’1 a l’11 i del 2 al 20;
Carrer de l’Arenal: De l’1 al 7 i del 2 al 8;
Carrer de la Muralla de la Font Nova: De l’1 al 5 i del 2 al 10; i
Carrer de Josep M. Folch i Torres: Del 2 al 20 (sense numeració imparell).

Quart.- Notificar aquesta modificació als Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament i als centres educatius afectats.
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord al Consell Escolar municipal, en la propera
sessió que se celebri”.
I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Riudoms, 11 de març de 2014
Vist i plau,
L'Alcalde,

Josep M. Cruset Domènech

