
ANUNCI 
 

AJUTS D’ACTIVITATS DE L’ESCOLA DE MÚSICA I L’ESCOLA  DE TEATRE 
PER AL CURS 2014-2015 

 
D’acord amb les bases d’ajuts socials 2011, aprovades per la Junta de Govern Local de 13 
d’abril de 2011, publicades al butlletí oficial de la província de Barcelona el 18 i 24 de maig de 
2011, i la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts socials per a l’Escola de Música i l’Escola de 
Teatre es fa públic que, per resolució de l’alcaldia de 18 de juny de 2014, s’han resolt la 
concessió i denegació per no complir els requisits de la convocatòria, dels ajuts que es detallen 
a continuació: 
 
ACCEPTATS 

DNI/NIE/PASS 
del tutor 

Activitat CME 
Preu mensual 
Activitat CME 

Valoració Total 
(%) 

Subvenció 

36520384H 

Escola de 

Música 19,99 € 50 10,00 € 

52161870D 

Escola de 

Música 79,98 € 64 51,19 € 

47641365Q 

Escola de 

Teatre 23,71 € 78 18,49 € 

X9580052T 

Escola de 

Música 66,67 € 66 44,00 € 

X39005513K 

Escola de 

Música 19,99 € 57 11,39 € 

X39005513K 

Escola de 

Música 18,17 € 57 10,36 € 

46281504F 

Escola de 

Música 79,98 € 65 51,99 € 

47700099P 

Escola de 

Música 45,82 € 95 43,52 € 

 TOTAL   240,94 € 

 

DENEGATS 

NO APTES REQUISITS ECONÒMICS 

DNI/NIE/PASS 
del tutor 

Activitat 
CME 

Preu Activitat 
CME 

Valoració Total  Subvenció  

35118794W 

Escola de 

Teatre 23,71 € 0                  -   €  

46061690G 

Escola de 

Música 66,67 € 0                  -   €  
 
NO APTES NO COMPLEIXEN REQUISITS 

DNI/NIE/PASS 
del tutor 

Activitat 
CME 

Preu Activitat 
CME 

Valoració Total  Subvenció  

41665613D 

Escola de 

Música 66,67 €     

41665613D 

Escola de 

Música 66,67 €     



 
 

Un cop coneguda la resolució d’ajuts, s’ha d’adreçar a l’Administració del Centre Municipal 
d’Expressió per formalitzar la matrícula per al curs 2014 - 2015.  

 

Recursos: 

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, les persones interessades 
poden interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al web de 
l’Ajuntament de Sant Celoni . 
Contra la resolució expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, les persones interessades podràn interposar recurs contenciós administratiu 
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al web de l’Ajuntament 
de Sant Celoni  
Si transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició no es notifiqués la 
resolució, es considerarà desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant dels Jutjats esmentats. 
Sens perjudici de poder exercitar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi  procedent. 
 
Sant Celoni, 18 de juny de 2014 
L’alcalde,  
 
Joan Castaño i Augé 

 
 
 


