
La preinscripció escolar 
començarà de manera 
telemàtica el 13 de maig 
i la presencial del 19 al 22
La tramitació en persona a les escoles 
es permetrà només amb cita prèvia
La preinscripció escolar 
d’educació infantil, primària 
i ESO es durà a terme 
entre el 13 i el 22 de maig, 
segons va informar ahir el 
Departament d’Educació.

Barcelona
ACN
A partir del 13 es podrà fer de 
forma telemàtica, que es pretén 
que sigui majoritària, però es re-
servarà del 19 al 22 per fer-la pre-
sencial amb cita prèvia -a través 
d’una trucada telefònica o per 
internet- per a les famílies que 
no puguin telemàticament. Per 
als ensenyaments postobligatoris 
serà del 27 de maig al 3 de juny 
en el cas de batxillerat, del 2 al 8 
de juny per a cicles de grau mitjà 
d’FP i d’arts plàstiques i del 10 al 
17 de juny en el cas dels cicles de 
grau superior d’FP i d’arts plàsti-
ques i disseny. Per a la preinscrip-
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ció presencial es recomana que 
hi vagi una sola persona, amb la 
documentació preparada i masca-
reta i guants.

Educació promou la preinscrip-
ció telemàtica i per això el tràmit 

es podrà fer tot on line a través 
del portal preinscripció.gencat.
cat. S’elimina així la necessitat 
dd presentar la sol·licitud i la do-
cumentació en paper al centre, 
i queda substituïda per utilitzar 

el formulari telemàtic i enviar la 
documentació necessària, ja sigui 
escanejada o fotografiada, mit-
jançant un correu a la bústia elec-
trònica oficial del centre demanat 
en primera opció.
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TRÀMITS 
PRESENCIALS 
Del 19 al 22 de maig, 
amb cita prèvia per 
telèfon o a través 
d’internet
DOCUMENTACIÓ 
PREPARADA 
S’aconsella que una 
sola persona faci la 
preinscripció presencial, 
amb la documentació 
preparada i mascareta i 
guants
VIA ‘ON LINE’ 
Els tràmits es poden 
fer a través del portal 
preinscripció.gencat.cat
ENSENYAMENTS 
POSTOBLIGATORIS 
La preinscripció es 
farà del 27 de maig al 
3 de juny en el cas del 
batxillerat
PORTES OBERTES  
No es faran, però 
els centres hauran 
d’incloure en el seu web 
informació de les seves 
característiques

 CURS 2020-2021 Entitats de 
Lleida volen una 
sortida verda 
de la Covid-19
Una vintena d’entitats ecolo-
gistes, animalistes i en defensa 
del territori de les comarques 
lleidatanes han decidit unir for-
ces i han creat l’Eix Ambiental 
de Lleida per treballar en comú 
i defensar una sortida “justa i 
verda” a la crisi de la covid-19. 
Defensen que “els esforços per 
a la recuperació han de passar 
per posar en el centre la vida  
el medi ambient, impulsant la 
lluita contra la crisi climàtica i la 
pèrdua de biodiversitat”. A tra-
vés de l’Eix Ambiental, les enti-
tats preveuen posar en marxa 
campanyes de conscienciació.

Caça controlada de 
tres senglars i 98 
conills a Alcoletge, 
Rosselló i l’Horta
Els Agents Rurals van capturar 
la nit de dimecres tres porcs 
senglars entre la partida de 
Grenyana i Alcoletge, així com 
un centenar de conills al terme 
de Rosselló. L’objectiu és evitar 
els danys que aquests animals 
salvatges ocasionen a les fin-
ques dels pagesos, sobretot als 
farratges i als arbres fruiters jo-
ves. Cal recordar que la setma-
na passada els Agents Rurals ja 
van abatre 9 senglars a l’Horta 
de Lleida”.

L’oposició 
a Alcoletge 
força un 
ple sobre la 
Covid-19 
L’oposició en bloc de l’Ajun-
tament d’Alcoletge (ERC-AM, 
PSC-CP i C’s) reclama que l’al-
calde del municipi, Josep Maria 
Gras (Primàries) expliqui en un 
ple extraordinari les actuacions 
realitzades pel consistori i les 
previstes en els propers dies 
per fer front a la crisi de la Co-
vid-19 i denuncien manca d’in-
formació. L’oposició lamenta 
que l’alcalde, en cap moment, 
ha mantingut cap reunió amb 
tots els membres de la corpo-
ració per informar de totes les 
accions que volia dur a terme 
en aquesta crisi.

L’Associació Futur col·labora 
amb l’Escola Santa Maria de 
Gardeny per fer arribar a uns 
400 alumnes els deures setma-
nals i material per dur a terme 

les tasques escolars. Cada di-
jous, es reparteixen els fulls amb 
les tasques. En aquest sentit, cal 
destacar l’interès participatiu de 
totes les famílies.

Futur i l’escola de Gardeny 
lliuren els deures als escolars
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S.A. DE SERVEIS AGRARIS SANT MIQUEL
C.I.F. nº A-25335407

Per acord del Consell d’Administració de la Societat i en compliment 
del disposat als Arts. 173 i 174 del Text Refós de la Llei de Societats de 
Capital, es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària 
i Extraordinària, que tindran lloc, una després de l’altra, al domicili social, 
el proper dia 25 de juny a les 21 hores en primera convocatòria i el dia 
següent, a la mateixa hora i lloc, en segona convocatòria, sota el següent 
ordre del dia:

Bell-lloc d’Urgell, a trenta d’abril del dos mil vint.

El President del Consell d’Administració
En Ferran Seyós Solà.

NOTA: En compliment del disposat a l’Art. 272 del Text Refós de la Llei 
de Societats de Capital, es recorda als senyors socis el dret que tenen a 
obtenir els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta.

Junta General Ordinària

Junta General Extraordinària
1.- Cessament de l’actual Consell d’Administració i nomenament 
del nou.
2.- Designació de la persona que, en nom i representació de la 
Societat, cuidi d’elevar a públics els acords que s’adoptin i cuidi 
de la seva inscripció al Registre Mercantil.
3.- Precs i preguntes.

1.- Lectura i aprovació, en el seu cas, dels comptes i documentació 
comptable corresponent a l’exercici 2.019.
2.- Aprovació de la gestió de l’Òrgan d’Administració. 
3.- Aplicació de resultats.
4.- Precs i preguntes.


