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ANUNCI
Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 22 de març de 2022,
va aprovar els següents acords:
“ 1.- Aprovar les sol·licituds de places efectuades dins el període de matrícula oberta pel
curs escolar 2021-2022 a l’Escola municipal de Música i Dansa de l’especialitat de dansa
pel mes de març de 2022:
Expedient

DNI
sol·licitant

Disciplina

X2022000988

***9490**

BALLS
SALÓ

DE

Admesa

X2022000989

***0240**

BALLS
SALÓ

DE

Admès

Aprovació plaça

2.- 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.
3.- Donar trasllat del 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.
Expedient
X2022000988

DNI
sol·licitant
***9490**

Matrícula
50 €

4.- Publicar la present aprovació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.palafolls.cat) als efectes oportuns.
5.- 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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