Procediment Genèric Educació i formació
3/2021/SQEDU
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en la seva sessió ordinària de data
29 d’abril de 2021, ha adoptat l'acord de prendre en consideració i aprovar inicialment
la Memòria justificativa de la prestació de l’activitat econòmica i de la forma de gestió
del servei d’educació infantil de 0 a 3 anys elaborada per la Comissió d’Estudi creada
a l’efecte, per al canvi en la forma de gestió de l’activitat d’escola bressol municipal,
essent prestada de forma directa per una societat limitada mitjà propi de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, que actuaria en règim de lliure concurrència. Així mateix, el
ple ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment la modificació de les “Normes
d’Organització i funcionament del Centre Escola Bressol Municipal El Patufet”.
Els acords, la memòria i la modificació del Reglament del servei, així com la resta de
documentació que integra l’expedient se sotmeten a informació pública durant trenta
dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la darrera publicació de l’anunci en els
mitjans oficials Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita i al tauler
d’edictes municipal, als efectes de la presentació d’al·legacions, suggeriments i
reclamacions a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
L’expedient es podrà consultar la web municipal, a l’apartat Viure a Sant
Quirze/Estudiar a Sant Quirze. També es podrà consultar a l’enllaç, ubicat a la còpia
del present edicte que consta exposat a l’e-tauler municipal, següent:
http://www.santquirzevalles.cat/Microsite/HomeMicrosite/_n5kalb7yHiGUyYoNohoLHy
FZWzYo2_JOp5hBeIbNwSQ.
L’aprovació inicial esdevindrà definitiva, si durant el termini d’exposició pública del
projecte no es presenten al·legacions i/o reclamacions.
L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa, i no pot ser impugnat
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs
ajustat a Dret.
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 29/04/2021 a les 19:58:00
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