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AJUNTAMENTS / AYUNTAMIENTOS

03980-2021-U
BORRIOL

ANUNCI DE’APROVACIÓ DEFINITIVA 
Havent resultat definitiu l’acord del Ple de l’Ajuntament de Borriol, de data 23 de juny de 2021, pel qual s’aprova inicialmente el  

REGLAMENT MUNICIPAL REGULADORA DEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MATINERA A BORRIOL. 
Després de la publicació en el  BOP núm. 79 de data 3 de juliol de 2021, anunci d’aprovació provisional, i no havent.se presentat 

reclamacions durant el termini d’exposició al públic es procedeix a la publicació integra i literal del reglament, que a continuació es 
transcriu:

“REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MATINERA
Article 1. Objecte
Regular el servei de l’Escola Matinera de Borriol ubicada al Centre Educatiu d’Infantil i Primària l’Hereu de la localitat, que 

l’Ajuntament posa a disposició de les famílies que el necessiten per als seus fills i/o filles, amb la finalitat de facilitar la conciliació de la 
vida familiar i laboral.

Article 2. Finalitat
La finalitat d’aquest servei és la cura i atenció dels infants durant el matí, fins a l’apertura ordinària de l’escola, en horari de 7:30 h a 

9:30 h. Únicament es prestarà dit servei en els dies lectius, segons el calendari escolar.
Article 3. Prestacions
Als xiquets/es se’ls oferirà desdejuni saludable: Llet, fruita, cereals integrals, pa integral, etc.
Se’ls atendrà i se’ls facilitarà la realització d’activitats lúdic-educatives com ara, jocs de taula, fitxes per pintar, llegir, etc. podent uti-

litzar altres espais del centre si les activitats així ho precisen, sempre comptant amb el vist i plau de l’equip directiu del centre educatiu.
 Article 4. Ubicació
 L’Escola Matinera s’ubicarà a l’escola de la localitat, allà on per nombre de xiquets/es sol·licitants, siga possible la posada en marxa 

del servei.
Article 5. Requisits d’accés
Que els xiquets/es sol·licitants:
Estiguen escolaritzats al centre educatiu.
Tinguen edats compreses en l’escolarització d’infantil i primària.
Abonen la taxa en el període establert que a tal efecte ha sigut aprovada per l’Ajuntament.
Article 6. Procés d’admissió
Donat el caràcter voluntari i obert, l’admissió d’alumnes estarà limitada a la capacitat del servei. Si calguera prioritzar, es faria en 

funció de la data de presentació de la sol·licitud i de l’abonament de la taxa.
Article 7. Horari
L’horari serà de 7:30 h a 9:30 h del matí, de dilluns a divendres i segons el calendari escolar.
Article 8. Normes de funcionament del servei
Per al bon funcionament del servei, els pares, mares, tutors i tutores legals de les persones usuàries es comprometran a:
Comunicar la baixa del servei del seu fill o filla dins de la quinzena anterior al mes. En cas contrari, l’Ajuntament ho realitzarà d’ofici.
Pagar amb antelació d’al de mínim una setmana abans de començar el mes del servei, a través d’autoliquidació nominal a les enti-

tats financeres que s’indiquen. El rebut pagat s’haurà d’entregar a l’equip responsable del servei de l’empresa concessionària.
Tindre adequadament actualitzades les dades personals dels i les usuàries.
Es posarà a la disposició de les persones usuàries 3 modalitats de servei:
mensual (les persones usuàries podran fer ús de dilluns a divendres durant els dies lectius del mes natural)
setmanal (les persones usuàries podran fer ús de dilluns a divendres durant els dies lectius del mes natural durant una o vàries set-

manes del mes natural)
dies alterns (les persones usuàries podran fer ús de dilluns a divendres durant un o diversos dies lectius del mes natural)
Sempre, a l’hora de fer el pagament, s’haurà d’especificar la modalitat del servei del que faran ús durant el mes.
Article 9. Règim disciplinari
Es consideren faltes de disciplina les que atempten contra el respecte a les institucions, al personal, a la normal convivència, així 

com les que atempten contra el respecte a la conservació del material i les instal·lacions.
Les faltes comeses per les persones usuàries seran considerades com a faltes lleus, greus o molt greus.
Article 10. Faltes lleus
Es consideren faltes lleus:
a. Tot comportament que no respecte les normes elementals d’educació i convivència: tota actitud que siga obstacle per al normal 

desenvolupament del servei (cridar, fer soroll, molestar a la resta d’usuàries i usuaris, etc.).
b. Qualsevol altra falta que, no estant recollida ací, puga ser considerada com a tal, dins del marc legal, per l’educador/a responsa-

ble.
2. Sancions per faltes lleus:
a. Amonestació privada.
b. Amonestació verbal o escrita dirigida als pares, mares i/o tutors i tutores legals.
c. Conciliació.
d. Reparació del dany.
Article 11. Faltes greus
Es consideren faltes greus:
a. L’ús habitual d’insults, paraules ofensives o malsonants que destruïsquen de clima de la companyonia.
b. Agredir, amenaçar o coaccionar als altres companys i companyes o als educadors o educadores.
c. Els desperfectes intencionats a l’immoble o material de l’Escola Matinera o del Centre d’Educació d’Infantil i Primària.
d. L’actitud negativa reiterada entre avisos i correccions. Acumular cinc faltes lleus en 15 dies.
e. L’eixida del recinte sense autorització.
2. Sancions per faltes greus:
a. Amonestació
b. Conciliació
c. Suspensió del dret d’assistència a l’Escola Matinera per un període inferior a set dies.
En tot cas es remetrà un informe detallat als pares, mares i/o tutors, tutores.
Article 12. Faltes molt greus
Es consideren faltes molt greus
a. Els maltractes físics, psicològics i morals a qualssevol persones usuàries i/o personal educador.
b. Reiteració de tres faltes greus en 15 dies.
2. Sancions per faltes molt greus
a. Privació del dret a l’assistència de l’Escola Matinera durant un període d’1 mes. En cas de reiteració se li podrà privar del dret a l’ús 

del servei.
En tot cas s’emetrà un informe detallat, remetent-lo als pares, mares i/o tutors, tutores els quals en un període màxim de dos dies 

podran al·legar el que al seu dret convinga.
Article 13. Procediment sancionador
Les sancions per faltes lleus seran imposades pel personal educador que detecte la conducta transgressora.
1. Les sancions per faltes greus seran imposades pel personal educador, donant compte al departament d’Educació de l’Ajuntament, 
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i després d’haver estat aprovades per la Comissió de Convivència del centre.
2. Les sancions per faltes molt greus seran imposades pel personal educador, junt a una persona responsable del departament 

d’Educació i una persona responsable del personal de Benestar Social, i després d’haver estat aprovades per la Comissió de Convivència 
del centre.

Article 14. Disposicions comunes
La imposició de sancions de suspensió o privació del dret d’assistència a l’Escola Matinera no implicarà la devolució d’import 

econòmic algun.
Qualssevol desperfectes injustificats del material, instal·lacions, etc. en què es desenvolupe l’activitat, obligarà als pares, mares i/o 

tutors, tutores a la reparació econòmica corresponent i a les indemnitzacions procedents.
La formalització de la sol·licitud suposa l’acceptació de totes les clàusules d’aquesta Ordenança.
Aquesta regulació quedarà reflectida com a Annex en el Reglament del centre educatiu ( RRI) i, el complementarà sense oposar-se 

als seus principis.
Entrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor de conformitat amb el que s’estableix en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 

Règim Local.
Contra el presente Acord, s’interposarà recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal supe-

rior de Justícia de la Comunitat Valenciana amb seu en València, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del 
present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa. 

En Borriol, a 24 de  agosto de 2021
EL ALCALDE, Héctor Ramos Portolés.
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