


Els resultats de revisió de la documentació:

SOL·LICITUDS ADMESES

NÚM.
REGISTRE

1794
2012
2112

SOL·LICITUDS PENDENTS D’ESMENA
(Segons les bases es disposa de 10 dies hàbils per esmenar les sol·licituds. Sinó 

s’entendran per desistides)

NÚM                          PENDENT  
REGISTRE.                   ESMENA

1803                         (1) i (2)
1813                         (1) i (2)
1851                         (1) i (2)
1882                                 (1)
1888                         (1) i (2)
1908                         (1) i (2)
1972                                 (1) 
1975                         (1) i (2)
1981                                 (2)
2035                         (1) i (2)

SOL·LICITUDS EXCLOSES
NÚM                          CAUSA 

REGISTRE.                   EXCLUSIÓ
1992                         (3)

(1)  Document justificatiu  de l’entitat  que organitza el  casal-Kmpus d’estiu conforme 
l’infant/ els infants esta/estan inscrits.
(2) Documentació referida als ingressos de la unitat familiar de tots els membres de 16 
anys que consten al certificat municipal de convivència.
(3) Document justificatiu de l’entitat que organitza el campus es de un altre municipi.  
No acompleix punt 3.1 de les bases de la convocatòria.

Legislació aplicable

Bases  reguladores  dels  Ajuts  Escolars  Municipals  i  la  Convocatòria  dels 
corresponents, al Curs Escolar 2018/2019

A l’empara d’allò que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.

En base al Decret l’Alcaldia núm. 30, de 27 de gener de 2016, l’Alcaldessa considera 
adient d’incloure a l’ordre del dia d’aquesta Junta l’adopció d’aquest acord:



RESOLC

Primer.- Aprovar  la  resolució  del  llistat  dels  ajuts  Municipals  Casal-Kmpus  2018  i 
publicar el llistat  de sol.licituds admeses, sol.licituds pendents d´esmena i sol.licituds 
excloses a la web de l´Ajuntament.

Segon.- Notificar la present a les parts interessades – Sol.licituds Excloses -

Tercer.- Donar compte de la present a la propera sessió que es celebri de la Junta de 
Govern Local.

Ho mana i signa l’alcaldessa a la data a dalt indicada.

En prenc coneixement
Alcaldessa Secretaria Interventora
Rosa Pou Baró Mª de las Mercedes Gobartt Vázquez
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