Inspecció Territorial d'Educació
Direcció Territorial de Castelló

Av. del Mar, 23
12003 Castelló de la Plana
Tel: 012/964333881 Fax: 964333935

Sr. President de la Comissió Municipal
d'Escolarització
Pl. Parroquial, 12
12500 VINARÓS

ROBERT ROIG MARZA, director territorial de
la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport de Castelló vista la certificació de l'acta
del Consell Escolar Municipal de Vinaròs de
data 11.04.2018 en base al que s'estableix a
l'article 8 del Decret 40/2016, de 15 d'Abril, del
Consell, pel qual es regula l'admissió en els
centres docents públics i privats concertats que
imparteixen ensenyances d'Educació Infantil,
Educació Primària, Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat (DOCV 18.04.2016) i a
l'article 16 de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual es regula el procediment
d'admissió de l'alumnat en els centres docents
sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Valenciana que imparteixen ensenyaments
d'Educació
Infantil,
Educació
Primària,
Educació. (DOCV 21.04.2016) que el
desenrotlla

ROBERT ROIG MARZÀ, director territorial de
la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte de Castellón vista la
certificación del acta del Consejo Escolar
Municipal de Vinaròs de fecha 11.04.2018 en
base a lo qué se establece en el artículo 8 del
Decreto 40/2016, de 15 de Abril, del Consejo,
por el que es regula la admisión en los centros
docentes públicos y privados concertados que
imparten enseñanzas de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato (DOCV 18.04.2016)
y en el artículo 16 de la Orden 7/2016, de 19 de
abril, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que es
regula el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes sostenidos
con fondo públicos de la Comunidad Valenciana
que imparten enseñanzas de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación. (DOCV
21.04.2016) que lo desarrolla

RESOLC:

RESUELVO:

1.- S'entendran com àrees limítrofes les zones
confrontades amb les definides com a àrees
d'influència, considerant la zona geogràfica
contigua d'un altre municipi.

1.- Se entenderán como áreas limítrofes los
zonas colindantes con los definidas como áreas
de influencia, considerando la zona geográfica
contigua de otro municipio.

2.- La present determinació mantindrà la seu
vigència en els successius processos d'admissió
d'alumnes fins que siga necessària la
modificació de les àrees d'influència i limítrofs
que ara s'estableixen per tornar a fer nova
proposta el Consell Escolar Municipal o per
modificació legislativa.

2.- La presente determinación mantendrá su
vigencia en los sucesivos procesos de admisión
de alumnos hasta que sea necesaria la
modificación de las áreas de influencia y
limítrofes que ahora se establecen por volver a
hacer una nueva propuesta el Consejo Escolar
Municipal o por modificación legislativa.

3.- La Comissió Municipal d'escolarització
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traslladarà a aquests centres docents la
distribució d'àrees d'influència i limítrofes, als
efectes prevists en l'Ordre 7/2016, de 19
d'Abril.

3.- La Comisión Municipal de escolarización
trasladará a los centros docentes la distribución
de áreas de influencia y limítrofes, a los efectos
previstos en la Orden 7/2016, de 19 de Abril.

4.- Així, oït el Consell Escolar Municipal,
determine que les àrees d'influència de la
localitat als efectes d'escolarització són les
aprovades pel Consell Escolar a l'acta de
referència.

4.- Así, oído el Consejo Escolar Municipal,
determino que los áreas de influencia de la
localidad a los efectos de escolarización son las
aprobadas por el Consejo Escolar en el acta de
referencia.

Castelló de la Plana, a 20 d'Abril de 2018

Castellón de la Plana, a 20 de Abril de 2018

El director territorial

Signat: Robert Roig Marzà
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