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DOCUMENT

1.- Francesc Alemany Martinez (SIG) (Alcalde), 08/07/2021 12:52

ANUNCI
Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 6 de juliol de 2021, va
aprovar els següents acords:
“1.- Aprovar les sol·licituds de places noves pel curs escolar 2021-2022 a l’Escola municipal
de Música i Dansa de l’especialitat de música:
Instància
sol·licitud

DNI sol·licitant

Disciplina

E2021006701

***4393**

BATERIA 30min

E2021007182

***0932**

BÀSIC II + 30min
BATERIA

Puntuació
barem
5 punts
(P+AC)
5 punts
(P+AC)

E2021006707

***3816**

BATERIA 30min

0 punts

E2021006654

***2288**

PIANO 30min

E2021007099

***3802**

BÀSIC I + PIANO 30min

E2021006756

***3603**

BÀSIC II + PIANO 30min

5 punts
(P+AC)
4 punts
(P+GC)
2 punts (P)

E2021006932

***3814**

PIANO 45min

2 punts (P)

E2021007100

***4180**

PIANO 45min

0 punts

E2021007129

***1092**

E2021007146

***3479**

E2021007149

***5119**

E2021007149

***5119**

E2021007158
E2021007202
E2021007272

***0776**

LLENGUATGE JOVE +
30min PIANO
SENSIBILITZACIÓ II +
RODA D'INSTRUMENTS
INICIACIÓ II + GUITARRA
SENSIBILITZACIÓ II +
RODA D'INSTRUMENTS
SENSIBILITZACIÓ I

***2768**

INICIACIÓ II +GUITARRA

E2021006906

***4459**

E2021007089

***3867**

SENSIBILITZACIÓ II +
RODA D'INSTRUMENTS
SENSIBILITZACIÓ II +
RODA D'INSTRUMENTS

Aprovació plaça
Admès
Admès
Exclòs // Llista
espera
Admès
Admès

0 punts

Admès
*Requeriment
doc.
Exclòs // Llista
espera
Exclòs // Llista
espera
*Requeriment
doc.
Admès

0 punts

Admès

2 punts (P)
3 punts (P+
AA)
4 punts
(P+GC)

Admès

2 punts (P)

Admès

0 punts
2 punts (P)

Admès
Admès

*Llegenda barem: P = Empadronats a Palafolls (2 punts) // AC = Alumnat centre darrer curs (3 punts) // GC =
Germans al centre (2 punts) // AA= Alumnat al centre cursos anteriors (5 anys anteriors – 1 punt).
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2.- Requerir a les persones interessades que es relacionen a continuació per tal que en el
termini de 10 dies aportin la documentació no presentada segons l’acord de data 11 de
juny de 2021 de la Junta de Govern Local, advertint-los, que d’acord amb el que disposa
l’article 68 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en cas de no presentar la documentació sol·licitada en el termini concedit a
l’efecte, es tindrà per desistida la seva sol·licitud, dictant-se la corresponent resolució
d’arxiu de l’expedient:
Instància
sol·licitud
E2021006932
E2021007146

DNI sol·licitant

Disciplina

***3814**

PIANO 45min
SENSIBILITZACIÓ II +
RODA D'INSTRUMENTS

***3479**

Puntuació
barem
2 punts (P)

Requeriment
doc.
Aut..

2 punts (P)

Aut..

*Llegenda barem: Aut.= Autorització bancària // Compr.= Compromíes pedagògic.
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3.- Comunicar que la plaça atorgada té efectes fins que no es cursi la baixa expressa de
l’alumne/a en el servei i que per tant es farà extensible per tot l’itinerari educatiu del
centre restant sotmesa a l’obligació de tramitar la seva confirmació per a cada curs
escolar.
4.- Aprovar la confecció d’una llista d’espera d’acord amb el quadre que es relaciona en
aquest punt, atès que d’acord amb les places disponibles de cada disciplina i l’aplicació del
barem aprovat, queden tres persones excloses de l’actual procés. La llista quedaria
supeditada a les baixes que es puguin efectuar en la disciplina al llarg del curs escolar
2021-2022.
Instància
sol·licitud

DNI sol·licitant

Disciplina

Puntuació
barem

E2021006707

***3816**

BATERIA 30min

0 punts

E2021007100

***4180**

PIANO 45min

0 punts

E2021007129

***1092**

LLENGUATGE JOVE +
30min PIANO

0 punts

Aprovació
plaça
Exclòs // Llista
espera
Exclòs // Llista
espera
Exclòs // Llista
espera

5.- Convocar l’acte de desempat per sorteig el proper dimecres dia 28 de juliol de 2021 a
les 12 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament per tal que dos de les persones relacionades en
el punt anterior de la part expositiva amb la mateixa disciplina d’instrument sol·licitada, i
que compten amb la mateixa puntuació respecte al barem, comptin amb el número
d’ordre corresponent a raó de la confecció de la llista d’espera.
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6.- Donar trasllat de la present acord a l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament de Palafolls als
efectes escaients i informar, que en base a la regulació de l’ordenança fiscal núm. 16, al
tractar-se d’alumnes nous, s’ha de procedir al recàrrec de l’import corresponent a la
matrícula i segons procedeixi.
Instància sol·licitud
E2021006701
E2021007182
E2021006654
E2021007099
E2021006756
E2021006932
E2021007146
E2021007149
E2021007149
E2021007158
E2021007202
E2021007272
E2021006906
E2021007089

DNI sol·licitant
***4393**
***0932**
***2288**
***3802**
***3603**
***3814**
***3479**
***5119**
***5119**
***0776**
***2768**

Matrícula
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

***4459**
***3867**

50 €

7.- Donar trasllat de la present acord a l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament de Palafolls als
efectes escaients i informar dels alumnes que compleixen els requisits per gaudir de les
bonificacions tal com estableix l’ordenança fiscal núm. 16.
Instància
sol·licitud

DNI
sol·licitant

Disciplina

E2021006701

***4393**

BATERIA 30min

E2021006654

***2288**

PIANO 30min

E2021007099

***3802**

BÀSIC I + PIANO 30min

E2021007149

***5119**

SENSIBILITZACIÓ II +
RODA D'INSTRUMENTS

E2021007158

***0776**

SENSIBILITZACIÓ I

E2021006906

***4459**

SENSIBILITZACIÓ II +
RODA D'INSTRUMENTS

Bonificació
BONIFICACIÓ 50% 2on INST. –
Banda i Cobla
BONIFICACIÓ 5% 2ona disciplina
– Bonificació per assignatures
BONIFICACIÓ 5% germans –
Bonificacions familiars
BONIFICACIÓ 5% germans –
Bonificacions familiars
BONIFICACIÓ 5% 2ona disciplina
– Bonificació per assignatures
BONIFICACIÓ 5% germans –
Bonificacions familiars

8.- Publicar la present aprovació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.palafolls.cat) als efectes oportuns.
9.- Donar compte a la Coordinació de l’Escola municipal de Música i Dansa per tal que doni
continuïtat als tràmits que corresponguin.”
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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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