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E,n Joan Ignasi Carles Ledesma, Secretari de l'Ajuntamerit de Palafolls,

CERTIFICO:

Que la senyora Alcaldessa-accidental, en data d'avui, ha dictat la següent resolució:

?DECRET 405/2017

Atès que des de l'any 1987 l'Ajuntament de Palafolls disposa d'una Llar d'ïnfants
Municipal amb codi 08047273.

Vist que l'Ajuntament de Palafolls, convençut de la impoÏtància educativa i social de
l'etapa d'educació infantil i convençut de l'acció compensatòria que en alguns casos
exerceix aquesta etapa, no ha escatimat esforços a l'hora de consolidar la Llar d'ïnfants
Municipal.

Atès que des del curs 1987-1988 l'Ajuntament de Palafolls presta el servei públic de la
Llar d'Ïnfants i gestiona el procés de preinscripció i d'admissió dels infants en aquest
servei d'acord amb allò que estableix la normativa emesa per la Generalitat de
Catalunya al respecte.

Vista la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422 de 16.7.09),
estableix les garanties i els criteris a què s'ha d'ajustar el procediment d'admissió; el
Decret 75/2007, de 7 de març (DOGC núm. 4852 de 29.3.07), que estableix el
procediment d'admissió de l'alumnat als centres educatius en ensenyaments sufragats
amb fons públics; la resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les
normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de
Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons
públics, per al curs 2017-2018.

Atès que en data 10 d'abril de 2008 la Junta de Govern Local va acordar sol-licitar
delegació de competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió
d'infants als centre d'ensenyament sufragats amb fons públics, i que en data 30 de maig
de 2008 el Ple municipal va aprovar el conveni corresponent arnb el DepartaÏnent
d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

HE RESOLT:

Primer.- kprovar Poferta de places per al curs 2017-2018 següent:

r Places

r Places vancants
2017/2018

lOrdinàries NEEIOrdinàries NEE Ordinàries NEE
CurS

7 l 15 2 31 3
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Per ratificar les vacants totals de les places es demana a les famílies que
escolaritzen els seus fills al centre la confirmació de la continuïtat de
l'escolarització en aquest centre, mitjançant un imprès. Si es produeix alguna
baixa, aquesta plaça s'adjuntarà a les ofertes inicialment.

Es reservarà una plaça per aula per atendre alumnes amb necessitats educatives
específiques. S'entén per alumnes amb necessitats educatives especials aquells que
pateixen discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, que manifestin trastorns
greus de conducta o aquells que estan en situacions socials i culturals desfavorides.

Tal com recull la resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, les reserves de les places
per a alumnes amb necessitats educatives específiques són vigents fins al dia
anterior a la publicació de les ?listes d'admesos, quan ja s'han atès totes les
soHicituds que afecten aquest alumnat. Si no són cobertes, aquestes places
s'adjuntaran a les ofertes inicialment.

Segon.- kprovar els criteris i els barems corresponents que es detallen
continuació:

a

a) Per estar empadronat a Palafolls: 80 punts

b) Per tenir germans/es matriculats/des en el centre educatiu o de pares/mares o
tutors/res legals que hi treballen: 40 punts

c) Renda anual de la unitat familiar: entre 5 i30 punts

Fins a 12.000   :30 punts
12.000 - 18.000   : 25 punts
18.000 - 24.000   :20 punts
24.000 - 30.000   : 15 punts
30.000 - 36.000   : 10 punts
+ 36.000   : 5 punts

d) Per ser família nombrosa o monoparental: 15 punts.

e) Per tenir l'alumne, pare, mare, tutor/a, germans/es una discapacitat igual o
superior al 33 %: 10 punts

f) Pel fet que l'alumne tingui diagnosticada una malaltia crònica que afecti al
sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclòs els celíacs: 10 punts.

g) Per ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció: 10
punts

Tercer.- Establir la documentació acreditativa de les circumstàncies que es puguin
aHegar a efectes d'aplicació del barem.

La documentació s'haurà d'apoÏtar dins el període de presentació de soHicituds
de preinscripciÓ.

2
PLAÇA MAJOR, 11 *08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

TELÈFON 93 7620043 * TELEFAX 93 7652211 * E-MAIL palafolls@,palafolls.cat



WWW'W

l

l

La no-acredjtació documental de les circumstàncies aHegades .a la soHicitud de
preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri
a efectes de baremació.

La falsedat ò el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de
prioritat que pugui correspondre. Si la falsedat o el frau es constata un cop iniciat
el curs, l'alumnat perd el dret a la plaça i ha de participar en el següent procés de
preinscripció i matrícula. L'Ajuntament comunicarà a l'autoritat competent
aquest fet per tal que aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la
responsabilitat en què el soHicitant hagi pogut incórrer.

Documentació acreditativa:

a) Certificat municipal de convivència de l'alumne o alumna on ha de constar que
conviu amb la persona soHicitant i la data d'alta de la persona soHicitant al padró
municipal.

b) Últim rebut de la quota mensual o bé fütima nòmina del treballador/ra.

c) S'entén per renda familiar la suma dels ingressos de tots els membres de la
unitat familiar. S'haurà de presentar: la declaració/cions de renda del darrer
exercici fiscal liquidat o un certificat d'hisenda conforme s'està exempt de
presentar declaració.

d) Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o del carnet de família
monoparental vigent.

e) Còpia de la resolució del grau de discapacitat emès per la Generalitat de
Catalunya.

f) Informe emès per un metge o una metgessa dels sistema públic de salut o
certificat mèdic amb signatura legalitzada pel ColŞlegi de Metges de la demarcació
corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna està
diagnosticat o diagnosticada d'una malaltia crònica que afecta el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina
malaltia es tracta.

g) Còpia de la resolució emesa per la Generalitat de Catalunya de ser beneficiari
de la prestació econòmica de la tramitació de la renda mínima d'inserció (RMI).

L'interessat estarà excepcionat d'aportar la documentació indicada en els apartats
b) i g) sempre i quan en la soHicitud de preinscripció aporti document
d'autorització a l'Ajuntament a obtenir de forma directa l'acreditació de dits
extrems.

Quart.- Aprovar el calendari i el procés de preinscripció i matriculació següent:
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Període de presentació de soHicituds
preinscripciÓ

iPublicació de ?listes baremades
Reclamació de ?listes baremades

Sorteig del número de desempat, si fa falta
Publicació de les ?listes finals d'admesos

r Període de matriculació

del 2 al 12 de
dei maig, ambdós

inclosos

22 de maig
i23,24Q
iEl25demÏ
?2dejuny 1
r del 6 al 9 de juny,
ambdós inclosos l

El procés de preinscripció s'inicia amb la presentació de soHicituds i finalitza amb
la publicació de la relació d'alumnat admès. Qualsevol solŞlicitud de preinscripció
per al curs 2017-2018 presentada abans de l'inici d'aquest període té la
consideració de nuHa.

La soHicitud de preinscripció es formalitza, dins el període indicat, en l'imprès
que es troba a disposició de les persones soHicitants en els edificis on es gestionarà
aquest tràmit que són:

Llar d'infants Palafollets: en horari 8:30-13:30 i dimecres de 15:00-17:00

Cinquè.- E?stablir que tot allò que no estigui previst en la present reso}ució, es
rà per la.@ormativa vigent.?

(

i;
SECRETARI

'.edesma

Palafolls, 7 d'abril de 2017
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