
 

 

 

 

Núm. d’expedient.:  X2022000276 
 

DECRET 
 
Havent vist les sol·licituds presentades per participar en la convocatòria d’ajuts per a 
materials d’estudis als veïns de Llambilles (curs escolar 2022/2023).  
 
Havent vist el que disposa la base sisena de la convocatòria i les bases reguladores. 
 
En virtut de les facultats que m'han estat atorgades, en data d'avui 
 
DECRETO: 
 
PRIMER.- Atorgar les ajudes següents a les persones que es relacionen a continuació, 

com a progenitors dels fills escolaritzats, residents al municipi de Llambilles: 
 
                                         

Nom i Cognoms Import total 

M. A. M.         200 

D. B. C. 400 

J. B. D. 400 

LL. C. S. 200 

M. C. C. 400 

A. C. S. 200 

À. C. P. 400 

M. E. C. 200 

F. E. F. 200 

M. Á. F. S. 630 

S. F. V. 200 

X. M. P 430 

R. M. C. 400 

S. M. S. 400 

M. N. P. 200 

J. P. M. 200 

P. P. C. 430 

A. P. C. 400 

J. P. V. 400 

M. D. P.B. 200 

S. P. C. 200 

C. P. C. 400 

X. P. I. 200 

M. R. B. 200 

G. R. R. 200 

V. R. F. 400 

M. S. R. 400 

J. S. LL. 400 

X. S. B. 200 

G. S. G. 400 

A. S. P. 400 

E. S. C. 600 

N. S. E. 200 

H. S. LL. 400 



 

 

 

 

F. S. P. 600 

S. T. P. 200 

M. T. M. 400 

A.V. B. 200 

S. V. G. 400 

E. V. G. 400 

P. X. C. 200 

J. X. C. 400 

  13.890,00 

   
SEGON.- Procedir al pagament de les ajudes concedides mitjançant transferència 

bancària als comptes corrents indicats en les sol·licituds d’ajut, la titularitat dels quals 
corresponen als pares dels fills relacionats en el punt anterior 
 
TERCER.-  Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis, a efectes que actuï com a 

notificació administrativa, d’acord amb allò què estableixen les bases i convocatòria 
dels ajuts, i informant que contra aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via 
administrativa, podeu interposar els següents recursos: 

- Potestativament i amb caràcter previ, recurs de reposició davant l’òrgan que ha 
dictat la resolució en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al 
d’aquesta notificació. Transcorregut el termini d’un mes, a comptar del dia 
següent al de la data d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi 
estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició 
s’entendrà desestimat, en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà 
interposar-se en el termini de sis mesos a comptar del dia següent al de la data 
en què presumptament resulti desestimat el recurs de reposició. 

- També podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats a 
partir del dia següent al de la recepció de la notificació de l’acord o de la seva 
publicació, o en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de 
la recepció de la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició (art. 46.1 
i 46.4 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, de 13 de juliol de 1998). 

- Igualment, qualsevol altre que sigui procedent (art. 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques). 

 
Així ho signa i mana.      Davant meu,  
L'Alcalde,      El secretari ,    
Josep  M. Vidal i Vidal           Carles Patiño i Bartomeu 
 
Llambilles, a la data de la signatura electrònica 
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