
Expedient 335/2019

Aprovació llistat  de les sol·licituds admeses i  excloses dels ajuts  municipals 

individuals de llibres i material escolar i suport a les activitats escolars pel curs 

2019-2020

 Antecedents: 

A data de 18 març  del 2019 s’aprova per Junta de Govern Local nº6  les Bases 

reguladores  dels  Ajuts  Escolars Municipals del  curs 2019-2020.  Obrint  així  des de 

l’Ajuntament  de  Caldes  d’Estrac,  convocatòria  pública  per  a  la  presentació  de  les 

sol·licituds pels ajuts municipals individuals de llibres i material escolar i de suport a les 

activitats escolars, per als infants i joves empadronats a Caldes d’Estrac i escolaritzats 

en centres públics i/o privats-concertats d’educació primària i secundària, que es trobin 

en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 17 de maig de 2019, havent 

de presentar juntament amb la sol·licitud oportuna, la documentació requerida a les 

bases de la convocatòria esmentades, que acreditin la situació familiar, econòmica i 

social de les persones sol·licitants.

A data de 3 de Juny de 2019 en referència a les sol·licituds d’Ajuts Municipals 

individuals de llibres i material escolar i de suport a les activitats escolars se n’extreuen 

les següents dades:

1. Ajuts municipals individuals de llibres i material escolar: 
 Sol·licituds presentades: 36 unitats familiars.
 Total d’infants a valorar:  60 infants.

2. Ajuts municipals individuals de suport a les activitats escolar:
 Sol·licituds presentades: 37 unitats familiars.
 Total d’infants a valorar:  61 infants.

Legislació aplicable

Bases reguladores dels Ajuts escolars municipals i la convocatòria dels corresponents,  

al curs escolar 2019/2020.

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.
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RESOLC

Primer.- Aprovar la resolució del  llistat  dels ajuts municipals  individuals de llibres i 

material escolar pel curs 2019-2020:

SOL·LICITUDS PENDENTS D’ESMENA

Núm de 
Registre

Manca documentació referida als ingressos de la 
unitat familiar de tots els membres de 16 anys 

que consten al certificat municipal de 
convivència.

1976 X

2121 X

2115 X

2172 X

2097 X

2202 X

Segon.- Aprovar la resolució del llistat dels ajuts municipals individuals de suport a les 

activitats escolars pel curs 2019-2020:
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SOL·LICITUDS ADMESES

Núm de Registre

2024 2175 2153

2015 2178 2165

1933 2142 2183

1916 2139 2197

1921 2144 2192

2086 2138 2206

2058 2144 2190

2113 2149 2209

2093 2133 2224

2100 2160 2223

1980



SOL·LICITUDS ADMESES

Núm de Registre

2025 2177 2154

2015 2179 2166

2041 2143 2182

1934 2141 2199

1917 2145 2193

1922 2136 2207

2087 1981 2191

2059 2150 2210

2114 2134 2226

2094 2161 2222

2101

SOL·LICITUDS PENDENTS D’ESMENA

Núm de 
Registre

Manca documentació referida als ingressos de la 
unitat familiar de tots els membres de 16 anys 

que consten al certificat municipal de 
convivència.

1978 X

2122 X

2116 X

2173 X

2099 X

2201 X

Tercer.- Publicar el llistat, via anunci a la web municipal, per determinar la resolució 

d’acceptació  o  necessitat  d’esmena  de  les  sol·licituds  a  les  persones  sol·licitants. 

Segons les bases s’estableix un termini de 10 dies hàbils des de la publicació del llistat 

per aportar la documentació i esmenar les sol·licituds presentades.
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Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, 

L’Alcaldessa- Presidenta

Rosa Pou Baró

En prenc coneixement

La Secretaria- Interventora.

M. Mercedes Gobartt Vázquez

Document signat i datat digitalment al marge
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