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DOCUMENT

1.- Francesc Alemany Martinez (SIG) (Alcalde), 27/04/2022 14:18

ANUNCI
Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 d’abril de 2022, va
aprovar els següents acords:
“1.- Concedir la baixa sol·licitada al servei educatiu de l’Escola municipal de Música i
Dansa per curs 2021-2022 de l’especialitat de música als següents sol·licitants amb
efectes des del mes d’abril:
EXPEDIENT

X2019001994

DNI sol·licitant

Sol·licitant / Tutor /a

Disciplina

***3935**

Alexandre Francesc
Fuentes Serrat

Bàsic I, llenguatge
musical + 30 m. inst.
individual (bateria)

X2021002553

***6661**

Domingo Oltra Ferrer

+ 12 anys: 45 m.
Instrument individual
(piano)

X2022000535

***2807**

Míriam Serrat Lanau

Sensibilització I, 1h.
llenguatge musical

2.- Donar trasllat de la present resolució a l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament de Palafolls a
efectes de realitzar les liquidacions oportunes.
3.- Publicar la present aprovació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.palafolls.cat) als efectes oportuns.
4.- Donar compte a la Coordinació de l’Escola municipal de Música i Dansa per tal que doni
continuïtat als tràmits que corresponguin.”
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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