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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

EDICTE 12190

El Ple de l’Ajuntament de Rosselló, en sessió celebrada el dia 19
d’octubre de 2010, ha aprovat, entre d’altres, els següents acords
sobre la denominació de l’Escola Bressol Municipal.

Primer. Procedir al tancament i cessament de la Llar d’infants
municipal de Rosselló, amb denominació especifica “Pas a Pas”
amb Codi de Centre 25008285.
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Segon. Aprovar inicialment el canvi de denominació i
modificació del nom de l’Escola bressol pública, de titularitat
municipal, pel nom específic de la Llar d’infants que cessa en la
seva activitat, que és el següent:

Escola bressol municipal “Pas a Pas”
Les dades són:
Codi Centre: 25009940.
Denominació genèrica: Escola bressol municipal.
Nova denominació específica: Escola bressol “Pas a Pas” de
Rosselló.
Ubicació: carrer Mestre Ramon Vives, s/n, anteriorment Av.
Ponent, s/n.
NIF titular: P 2523200 J.
Ensenyaments autoritzats: Primer cicle d’educació infantil.
Capacitat màxima simultània: 6 grups i 82 alumnes.

Tercer. Publicar els acords al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida per a la seva executivitat.

Quart. Comunicar aquests acords al Departament d’Educació.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, i
tenint en compte que és una disposició administrativa de caràcter
general, no es pot interposar recurs en via administrativa però si
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels
jutjats contenciosos administratius de la província de Lleida en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva
publicació el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

L’expedient corresponent a aquests acords es pot consultar a la
Secretaria de l’Ajuntament de Rosselló, situada a l’edifici
municipal d’oficines de la Av. Catalunya, 2, planta segona. En
horari de 9 hores a 14 hores.

Rosselló, 2 de novembre de 2010
L’alcalde, Jaume Fernández i Gonzalez
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