
CONCELLO DE FRIOL (LUGO)

DON JESÚS JULIO CORTIÑA LÓPEZ, TENENTE DE ALCALDE DO CONCELLO DE FRIOL,

PROVINCIA DE LUGO.-

VISTA a apertura da convocatoria de Preinscrición/Reserva para o Curso 2017-2018 no Punto de

Atención á Infancia (P.A.I.) do Concello de Friol, e revisadas as solicitudes dos alumnos/as para o

mencionado curso.

VISTO o artigo 6 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Punto de Atención á Infancia

do Concello de Friol onde fai referencia a capacidade total do centro: “O Punto de Atención á Infancia

terá 20 prazas, reservándose en todo caso un mínimo de 1 praza para os casos considerados de

carácter urxente polos servizos sociais municipais. (....)”.

VISTO que o Punto de Atención á Infancia do Concello de Friol posúe un total de 20 prazas, das cales

10 están xa cubertas por nenos do curso anterior e quedan vacantes 9 prazas e a maiores 1 praza

para os casos considerados de cáracter urxente polos servizos sociais.

VISTO que Dona Patricia Pérez Tomé que é unha das persoas que obtivo praza no curso anterior ,

non presentou preinscrición/reserva de praza no P.A.I. do Concello de Friol para o seu fillo Xoel

Santos Pérez para o vindeiro curso. Por conseguinte hai nove prazas cubertas por nenos matriculados

no curso anterior.

VISTO que se presentaron un total de vinte solicitudes dentro do prazo estipulado. Das cales, nove

solicitudes pertencen a nenos/as que xa estiveron matriculados no ano anterior, polo que según o

artigo 9 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Punto de Atención á Infancia do

Concello de Friol onde fai referencia ao Procedemento de Ingreso “(...) En todo caso, os nenos que

fosen admitidos, terán garantido o acceso os novos cursos do mesmo ciclo, (...)”.

VISTO que Dona Carla Tatiane Gomes Soares presentou a solicitude de preinscrición/reserva de

praza no P.A.I. do Concello de Friol para o seu fillo Iker López Gomes fóra de prazo. É polo que poderá

proceder a matrícula no P.A.I. do Concello de Friol, soamente no caso de que quedara unha praza

vacante.

VISTO o informe de Don Pablo Veiga López-Castelo, traballador social do Concello de Friol, onde

establece puntuacións de cada unha das solicitudes presentadas segundo o aplicado no artigo 10 do

Regulamento de Organización e Funcionamento do Punto de Atención á Infancia (P.A.I.) do Concello

de Friol que fai referencia ao baremo do ingreso das solicitudes.

Á vista do actuado e no uso das facultades que me son conferidas pola vixente lexislación,

DECRETO:



CONCELLO DE FRIOL (LUGO)

A publicación da lista provisional das solicitudes admitidas para a formalización da matrícula no Punto

de Atención á Infancia (P.A.I.) do Concello de Friol:

1. Pablo López Varela.
2. Joel Penín Pérez.
3. Aron Castro Pérez.
4. Brais Piñeiro López.
5. Lydia Pena Villar.
6. Suhaila Sánchez Fernández.
7. Jorge Marqués Méndez.
8. Leo Marqués Vázquez.
9. Adriana Núñez Rebolo.
10. Carmen Casal Rodríguez.
11. Daniela Vázquez Rodríguez.
12. Uxía Pacín Jul.
13. Paula Lema Varela.
14. Leo Arias Modia.
15. Alejandro Jesús Amil dos Santos.
16. Valeria de la Fuente Sánchez.
17. Zulema Busto Vázquez.
18. Ainara Busto Vázquez.
19. Uxía Santos Iglesias.
20. Daniela Penín Castro Ocuparía a praza vixésima, que está destinada a un futuro posible caso

de emerxencia social. Polo tanto, se esa circunstancia se producise e existise unha demanda
desas características, o usuario mencionado debería deixar a súa praza mentres continuase
a situación descrita e se carecesen de vacantes no Punto de Atención á Infancia do Concello
de Friol.

- 1º Reserva: Iker López Gomes

De conformidade co establecido no art. 9 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Punto

de Atención á Infancia “(...) Os solicitantes que desexen poderán formular as reclamacións que

estimen oportunas, debidamente documentadas, no prazo de quince días a contar desde a data da

publicación da lista provisional. Transcorrido o prazo sinalado sen que se presenten reclamacións, ou

no se caso, unha vez resoltas as reclamacións presentadas, elaborarase unha lista definitiva. Contra

a lista definitiva poderán interpoñer os recursos en vía administrativa e xudicial, de conformidade

co disposto na vixente lexislación.(...)-“

E para que así conste, asino a presente, por razóns de abstención sinaladas na Lei 40/2015 de un de

outubro de dous mil quince, en Friol a vinte e sete de xuño dous mil dezasete.


