
Expedient 335/2019

Resolució APROVACIÓ, DESISTIMENT I DENEGACIÓ ajuts individuals escolars 

municipals de SUPORT A LES ACTIVITATS ESCOLARS per al 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 

sol·licituds  pels  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 6 de Juny de 2019 en referència a les sol·licituds d’ajuts  municipals 

individuals de suport a les activitats escolars se n’extreuen les següents dades:

 Sol·licituds presentades: 37 unitats familiars.
 Total d’infants a valorar:  61 infants.

A data 10 de juliol de 2019, es certifica el llistat de les sol·licituds entrades per 

registre dins el període establert de recollida dels ajuts individuals escolars municipals 

pel curs 19-20 tal i com s’estableix, a l’article 5 de  les bases reguladores dels ajuts  

escolars municipals i la convocatòria dels corresponents al curs escolar 2019/2020. 

Es procedeix a la revisió de la documentació de les sol·licituds tenint present 

les bases de la convocatòria aprovades pel curs 2019-2020: 
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- Primer: les bases de la convocatòria especifiquen els següents requisits per tal de 

poder sol·licitar l’ajut esmentat:

3.1... c) Pel que es refereix als Ajuts Individuals de Suport a les Activitats Escolars,  

poden ser beneficiaris els 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.

3.2 Poden sol·licitar els ajuts esmentats els pares, les mares, els tutors legals o les  

persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones  

beneficiàries.

- Segon:  Els criteris d’adjudicació i els barems que s’especifiquen en els articles 8 i 13 

respectivament, de les esmentades bases.

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 53 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.

Vista l’existència de consignació suficient a l’aplicació pressupostària  15 2310 

48014  d’Atenció  Social-  Beques  educatives  del  2019  amb  número  d’operació 

d’autorització  i  disposició  de  despesa  següents:  escola  Sagrada  Família 

220190003532,  escola  Jaume  Llull  220190003533,  escola  Sinera220190003534, 

institut Sunsi Móra 220190003536 i institut Tres Turons 220190003535. 

RESOLC

Primer.- Aprovar la resolució dels ajuts municipals individuals de suport a les activitats 

escolars per al curs 2019-2020 i realitzar els tràmits de pagament per un import total 

de  1535,6€ als diversos centres escolars, tal com s’estableix al article 5 i 13 de les 

bases corresponents :
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Escola Sagrada Família Nº de compte corrent

Adreça Telf Població CIF
Llibres i material 

escolars
Suport activitats 

escolars

 C/Major, 
50

 93791155
2

Caldes 
d'Estrac

Q5856240
F

ES32 0081 0103 
2800 0138 1741

 ES24 0081 0103 
2700 0138 1840

Nº de 
registre

Nom i 
cognoms

Import 
Activitats 
escolars

import 
Ajut

Nº de 
registre

Nom i 
cognoms

Import 
Activitats 
escolars

import 
Ajut

2025
N.M.M 30,38 € 30,38 €

2173
L.G.L 270,75 € 60 €

N.M.M 7,50 € 7,50 € A.G.L. 151,88 € 60 €

2041 A.P.R. 25,00 € 25,00 € 2099 A.R 37,50 € 37,50 €

1934
F.C.R 54,15 € 54,15 €

2199
R.A 30,38 € 30,38 €

S.C.R 31,38 € 31,38 € N.A 29,25 € 29,25 €

1922 C.V.DL 146 € 60 € 2193 A.S.G 50,63 € 50,63 €

2087
B.EH.EA 12,50 € 12,50 € 2207 A.P.P 52,30 € 52,30 €

A.EH.EA 52,30 € 52,30 €
2191

S.B 101,25 € 60 €

2059
A.A 104,60 € 60 € A.B 25 € 25 €

R.A 97,50 € 60 €
2210

V.Z.B 37,50 € 37,50 €

2114 M.M 25 € 25 € JR.Z.B 37,50 € 37,50 €

2136 S.S.EO 146,25 € 60 € 2201 I.L.G 31,38 € 31,38 €

2150 S.EH.T 270,75 € 60 €
2222

Y.EG 50,63 € 50,63 €

2134 D.M.Z 50,63 € 50,63 € A.EG 12,50 € 12,50 €

2154 AL.T.O 12, 50 € 12,50 €

2166 E.P.M 104,60 € 60 €

IMPORT ATORGAR: 1235,91€

Escola Jaume Llull Nº de compte corrent

Adreça Telf Població CIF
Llibres i material 

escolar
Suport activitats 

escolars

Camí dels 
Contrabandiste
s s/n

93 792 69 
95 

08392-Sa
nt Andreu 
de 
Llavanera
s

Q5855104E ES67-0081- 1894- 1200- 0112-0123
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Nº de 
registre

Nom i 
cognoms

Import 
activitats 
escolars

import 
Ajut

2094 O.B.P 57,50 € 57,50 €

2150 N.EH.T 60 € 60,00 €

IMPORT ATORGAR 117,50 €

Escola Sinera 
Nº de compte corrent

Adreça Telf Població NIF
Llibres i 

material escolar
Suport activitats 

escolars

Av Pau 
Costa 73

93 792 09 84    
08350 

Arenys de 
Mar

Q0801338
E

ES13-2100-3118-9122-0019-1767

Nº de 
registre

Nom i 
cognoms

import 
activitats 
escolars

import 
ajut

2101 P.L.S 45 € 45 €

IMPORT ATORGAR 45 €

Institut Sunsi Móra Nº de compte corrent

Adreça Telf Població NIF
Llibres i material 

escolar
Activitats 
escolars

C/Jaume 
Romagosa 
i Duran, 4

93 794 20 
17

08360 
Canet de 

Mar

Q0802000
J

ES33-2100-4966-7722-0009-2224

Nº de 
registre

Nom i 
cognoms

import 
activitats 
escolars

Import 
ajut

2094 A.B.P. 62,19 € 62,19 €

IMPORT ATORGAR 62,19 €
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Institut Tres Turons Nº de compte corrent

Adreça Telf Població NIF
Llibres i material 

escolar
Activitats 
escolars

Passatge 
dels Tres 
Turons, 1

937 95 96 
03

8350 
Arenys de 

Mar

Q5856036
H

ES53 2100 0029 1402 0026 4075

Nº de 
registre

Nom i 
cognoms

Import 
Activitats 
escolars

import 
Ajut

2226 J.F.S 75,00 € 75,00 €

IMPORT ATORGAR 75,00 €

Segon.- Deixar pendent l’atorgament dels ajuts municipals de suport a les activitats del 

curs 19-20 de l’alumnat de l’Institut Esteve Albert, Escola Sot del Camp, Escola Sant 

Jordi i CEE Les Aigües fins que facilitin el cost de les activitats escolars. La relació de 

les sol·licituds atorgades pendents de fer els càlculs es la següent:

Institut Este Albert

Nº de 
registre

Nom i 
cognoms

import 
Ajut

Nº de 
registre

Nom i 
cognoms

import 
Ajut

1978 J.V.D  2143 M.B  

1981 D.M.L  2141 S.A.P  

1934 JJ.C.R  2145 S.EA.B  

1917 B.F.R  2136 R.S.EO  

1922
L.G.V  2150 A.EH.T  

S.DL.O  2161 L.D.L  

2177 KN.G.M  2193 A.S.G  

2179 B.D.C  

Escola Sot del Camp

Nº de 
registre

Nom i 
cognoms

import 
Ajut

observacions

2161
L.S.L  

manca que ens facilitin el cost 
L.S.L  

Escola Sant Jordi
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Nº de 
registre

Nom i 
cognoms

import 
Ajut

1917 Y.S.R

2122
J.S.C

B.S.C

CEE Les Aigües

Nº de 
registre

Nom i 
cognoms

import 
Ajut

observacions

2136 Z.S.EO  manca que ens facilitin el cost 

Tercer.-  DENEGAR les sol·licituds presentades pels interessats en relació als ajuts 

individuals municipals per a llibres i material escolar del curs 2019-2020: 

Nº de registre
Nom i 

cognoms
Observacions

2016
M.GDP.P

Supera barems econòmics
L.GDP.P

2116 L.D.E  No obté puntuanció suficient

2182
S.B.D

Supera barems econòmics
J.S.D

Quart.- Imputar aquesta despesa, a l’aplicació pressupostària núm. 15 2310 48014 

d’Atenció  Social  –  Beques  Educatives  amb  número  d’operacions  d’autorització  i 

disposició  de  despeses  següents:  escola  Sagrada  Família  220190003532,  escola 

Jaume  Llull  220190003533,  escola  Sinera  220190003534,  institut  Sunsi  Móra 

220190003536 i institut Tres Turons 220190003535. 

Cinquè.- Publicar a la seu electrònica els resultats del  procés de valoració dels ajuts 

individuals  municipals  de  llibres  i  material  escolar  pel  curs  2019-2020,  tal  com 
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s’estableix a l’article 9 de les  bases reguladores dels ajuts escolars municipals i  la  

convocatòria dels corresponents al curs escolar 2019-2020. 

Sisè.- Notificar  la  present  a  les  parts  interessades  i,  per  escrit,  mitjançant  carta 

certificada,  les   sol·licituds  denegades  així  com,  als  diversos  centres  escolars  i/o 

entitats gestores que rebran l’abonament dels ajuts, tal i com s’estableix a l’article 9  de 

les  bases  reguladores  dels  ajuts  escolars  municipals  i  la  convocatòria  dels  

corresponents al curs escolar 2019-2020. 

Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, 

L’Alcalde – President Acctal                            En prenc coneixement

                                                                         La Secretària- Interventora Acctal

Joan Baró Viaplana                                       Sandra Herce Obiols

Document signat i datat digitalment al marge
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