CONCELLO DE TORDOIA.- (A Coruña)
C.I.F. P-1508500-D Teléfonos: 981.69.00.01 / 981.69.01.28 FAX.: 981.69.00.05 E-mail:correo@tordoia.dicoruna.es

RESOLUCIÓN
ASUNTO: NOVO PRAZO DE PRE-INSCRICIÓN E MATRICULA DAS PERSOAS USUARIAS DO PUNTO DE
ATENCIÓN Á INFANCIA DE TORDOIA PARA O CURSO 2020/2021.EXPEDIENTE: 2020/G003/000130

ANTECEDENTES:

En cumprimento do establecido nos artigos 11 e 15,1 do Regulamento de Réxime Interno do Punto de
Atención á Infancia (PAI) de Tordoia, que regulan a tramitación de solicitudes no período ordinario e a
matriculación de alumnado respectivamente, establécense uns novos prazos ordinarios de preinscrición e matrícula dos usuarios/as do PAI para o curso 2020/2021.

Unha vez realizado o estudo e valoración dos prazos máis idóneos para o funcionamento do PAI,
acórdanse os seguintes prazos:

&#8226; Prazo de Pre-inscrición (para nenos/as entre os 3 meses, na data de ingreso, e tres anos
de idade): Do 1 ao 30 de xuño de 2020 (ambos incluídos).

CVD: kMHbQXanNRIWt4fWhs/E
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

&#8226; Prazo de Matrícula (para nenos/as que fixeron a reserva de praza e a pre-inscrición): Do
15 ao 31 de Xullo de 2020 (ambos incluídos).

As solicitudes e a documentación presentarase preferiblemente por vía telemática enviándoas ó correo
do PAI (pai@tordoia.gal), e de non ser posible presentaranse no propio centro baixo cita previa
chamando ó 981690350.

No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)
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1. Aprobar os novos prazos de pre-inscrición e matrícula dos usuarios do PAI para o curso 20202021

2. Publicar os prazos acordados no taboleiro de anuncios do concello e no taboleiro de anuncios do
PAI.

En Tordoia, 27-05-2020

O Alcalde/Presidente

CVD: kMHbQXanNRIWt4fWhs/E
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Eduardo Antonio Pereiro Liñares
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