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DOCUMENT

1.- Josep Pinsach Riera (SIG) (Alcalde), 23/03/2021 13:15

Expedient núm.: X2021000240 - X2021000240
ANUNCI
Mitjançat Decret d’Alcaldia núm. 191/2021, de 22 de març de març de 2021, s’ha aprovat el
calendari de procés de preinscripció i matriculació per a la Llar d’Infants “Les Orenetes”
d’Aiguaviva, pel curs 2021-2022.
Així doncs, per tal de formalitzar la sol·licitud de preinscripció dels infants a la Llar d’Infants
d’Aiguaviva, cal tenir present els terminis del següent calendari:
Del 5 al 7 de maig
Oferta de les places vacant
Del 10 al 21 de maig
Període de presentació de sol.licituds de preinscripció de forma telemàtica (recomanada) o
presencial.
De forma telemàtica haureu de trametre tota la documentació escanejada o fotografiada al
correu auxiliar@aiguaviva.cat.

AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://aiguaviva.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

De forma presencial a l’Ajuntament (només en cas que la telemàtica no sigui possible).
Haureu de sol·licitar cita prèvia i concretarem dia i hora per poder-vos atendre a partir del 18
de maig (trucant al 972235007)
1 de juny
Publicació de la llista d’admesos, segons criteris del Reglament Regulador de la Prestació
del Servei de la Llar d’Infants Municipal d’Aiguaviva.
Del 2 a 8 de juny
Període de reclamacions a la llista d’admesos.
Del 9 a l’11 de juny
Sorteig de desempat, si és el cas
15 de juny
Publicació de la llista definitiva dels admesos i llista d’espera
Del 16 al 22 de juny
Formalització de la matrícula
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
L’Alcalde,
Aiguaviva, document signat electrònicament al marge.

