
Expedient 335/2019

Aprovació llistat  de les sol·licituds admeses i  excloses dels Ajuts  Municipals 

Casal-Campus 2019

 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 

sol·licituds  pell  casals-campus  d’estiu  del  municipi  adreçats  a  aquells  infants 

empadronats a Caldes d’Estrac que participin en algun dels casals i campus que es 

realitzen en el municipi, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats 

socials i/o  econòmiques,  tal  i  com consta a les bases reguladores de l’esmentada 

convocatòria. 

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, juntament amb la reserva de la plaça del casal 

campus.

A data de 3 de Juny de 2019 en referència a les sol·licituds d’ajuts municipals 

de casal-campus d’Estiu se n’extreuen les següents dades:

 Sol·licituds presentades: 13 unitats familiars.

 Total d’infants a valorar: 22 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.



RESOLC

Primer.- Aprovar la resolució del llistat dels ajuts municipals casal-campus 2019:

SOL·LICITUDS ADMESES

Núm de Registre

1935-1969

2140

1982

SOL·LICITUDS PENDENTS D’ESMENA

Núm de 
Registre

Document justificatiu de l’entitat 
que organitza el casal-Kmpus 
d’estiu conforme l’infant/ els 
infants esta/estan inscrits.

Documentació referida als 
ingressos de la unitat familiar de 
tots els membres de 16 anys que 
consten al certificat municipal de 

convivència.

1977 X X

2042 X  

1923 X  

2137 X  

2162 X  

2167 X  

2174 X X

2098 X X

2225 X  

2203 X  X

Segon.- 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. 



Ho mano i signo a Caldes d’Estrac

L’Alcaldessa – Presidenta en funcions En pren coneixement

Rosa Pou Baró La secretaria – Interventora

M. Mercedes Gobartt Vázquez

Document signat i datat digitalment al marge
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