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1.- Francesc Alemany Martinez (SIG) (Alcalde), 12/05/2021 11:53

ANUNCI
Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 4 de maig de 2021, va
aprovar els següents acords que inclouen la rectificació introduïda per la pròpia Junta de
Govern Local de data 11 de maig de 2021, amb ocasió de l’aprovació de l’acta de la sessió
anterior:
“1.- Aprovar l’oferta de places de la Llar d’Infants municipal de Palafolls Palafollets per al
curs 2021-2022:
Places infants 2021
Places
Ordinàries
Places vacants curs
7
escolar 2021-2022

NEE
1

Places infants 2020

Places infants 2019

Ordinàries
19

Ordinàries
33

NEE
2

NEE
3

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

2.- Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.palafolls.cat).
3.- Indicar que tot allò relatiu a les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes a la Llar
d’Infants municipal de Palafolls per al curs 2021-2022 es troba regulat a l’aprovació de la
Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 13 d’abril de 2021.”
El que es fa públic per general coneixement. Si es volen impugnar els presents acords, que
posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de la data següent a la
seva publicació.
Signat electrònicament a la data que consta a l’encapçalament
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