APROVACIÓ, DESISTIMENT I DENEGACIÓ ajuts escolars municipals de SUPORT
A LES ACTIVITATS ESCOLARS per al curs 2022-2023

Antecedents de fet.
Atès que amb data de 21 de maig de 2022 s’aprova per Junta de Govern Local Les
Bases reguladores dels ajuts escolars municipals i la convocatòria corresponent al curs
escolar 2022/2023, obrint així des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac convocatòria

•

Ajuts Municipals de Casal d’Estiu.

•

Ajuts Escolars Municipals de Llibres i Material Escolar.

•

Ajuts Escolars Municipals de Suport a les Activitats Escolars.

Atès que l’objecte d’aquestes bases és regir la convocatòria per a l’atorgament dels
escolaritzats en centres públics i privats concertats d’educació primària i secundària
obligatòria, i/o aquells infants i joves empadronats a Caldes d’Estrac que participin en
algun Casal d’Estiu del municipi, (o en casal específic atenent necessitats especials)
que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

DECRET

Sandra Herce Obiols (2 de 2)
Secretària-Interventora (Accidental)
Data Signatura: 20/07/2022
HASH: 5dd3649478940824fad0b0cd159d9652

ajuts escolars Municipals adreçats als infants i joves empadronats a Caldes d’Estrac i

Número: 2022-0813 Data: 20/07/2022

pública per a la presentació de sol·licituds per:

Atès que el termini de presentació de les sol·licituds era del 30 de maig al 9 de juny
de 2022, havent de presentar juntament amb la sol·licitud oportuna, la documentació
requerida a les bases de la convocatòria esmentada per acreditar la situació familiar,
econòmica i social de les persones sol·licitants.

Atès que a data 14 de juny de 2022 amb número de D. 635/2022 s’aprova el Llistat
de les sol·licituds admeses i excloses dels Ajuts Escolars Municipals i la convocatòria
corresponent al curs escolar 2022/2023 i s’estableix el període de 7 dies hàbils per les
esmenes pertinents de documentació tal com estableix l’article 7.4 de les bases.
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Durant el període establert de recollida de sol·licituds dels ajuts escolars municipals
del curs escolar 2022-2023, s’han presentat les següents sol·licituds:
•

Sol·licituds presentades: 44 unitats familiars.

•

Total d’infants a valorar: 78 infants.

Legislació aplicable
Bases reguladores dels ajuts escolars municipals i la convocatòria corresponent
al curs escolar 2022/2023.
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.

48014 d’Atenció Social- Beques educatives del 2022 amb números d’operacions
d’autorització i disposició de despeses següents: 220220003261 Escola Sot del Camp i
220220003262 Institut Llavaneres.
Vist l´informe tècnic emès a data 19 de juliol de 2022 per l’Educadora Social
d’aquest Ajuntament, on es proposa l’aprovació, desistiment i denegació dels ajuts
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Vista l’existència de consignació suficient a l’aplicació pressupostària 15 2310

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

Esteve Albert per un import total de 149,85€ i realitzar els tràmits de pagament tal com
s’estableix al article 5 i 13 de les bases corresponents:
ESCOLA SOT DEL CAMP

Nº de compte corrent

Adreça

Telf

Població

Camí del Pedró,
s/n

93 791 47
48

Sant Vicenç
Montalt

NIF

Llibres i
material

Activitats
escolars

ES26 2100
ES52 2100
Q1372 9402 0022 1372 9902 0009
0801378-A
0166
5584
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escolars per al curs 2022-2023 dels centres educatius Escola Sot del Camp i Institut

IMPORT ATORGAR

N.Registre

82,35€

Inicials
A.V.C.
N.V.C.
M.M.V.

46
46
51

84,00 €
65,00 €
295,00 €

15%
15%
50%

12,60 €
9,75 €
147,50 €

INSTITUT LLAVANERES

Curs

12,60 €
9,75 €
60,00 €

p4
p3
6è

Nº de compte corrent

Adreça

Telf

Població

Passeig del
Perelló, 2

937926994

IMPORT ATORGAR

NIF

Sant Andreu de Q585620
Llavaneres
6G

Llibres i
material

Activitats
escolars

ES22-0081-1894-1000-01005310

67,50€

N.Registre

Inicials

1916/1918

N.EH.T.

Import
Activitats
90,00 €

Total
% Import Ajut IMPORT
puntuació Ajut (màx. 100€) DEFINITIU
66,5

75%

90,00 €

90,00 €

Curs
1r ESO
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1969/1970

Total
% Import Ajut IMPORT
puntuació Ajut (màx. 100€) DEFINITIU
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1851/1852

Import
Activitats

activitats del curs 22-23 de l’alumnat dels següents centres educatius: escola Sagrada
Família, CEE Les Aigües, escola Sant Jordi, Institut Tres Turons, institut Esteve Albert i
institut Tres Turons, fins que facilitin el cost de les activitats escolars.

Tercer.- Imputar aquesta despesa a l l’aplicació pressupostària 15 2310 48014 d’Atenció
Social- Beques educatives del 2022 amb números d’operacions d’autorització i
disposició de despeses següents: 220220003261 Escola Sot del Camp i 220220003262
Institut Llavaneres.
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Segon.- Deixar pendent l’atorgament dels ajuts escolars municipals de suport a les

Quart.- DENEGAR les sol·licituds presentades pels interessats en relació als ajuts
escolars municipals per a llibres i material escolar del curs 2022-2022 pels motius que
es detallen a continuació:

Cinquè.- Publicar a la seu electrònica els llistats amb els resultats de les sol·licituds
presentades pels Ajuts Escolars Municipals i la convocatòria corresponent al curs

com a Secretària accidental dono fe; i només als efectes de fe pública regulats al Real
decret 128/2018, de 16 de març.

L’Alcalde – President

La Secretària acctal

Óscar Baró i Clariana

Sandra Herce Obiols

Document signat i datat digitalment al marge
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Així ho mana i signa l’Alcalde, a la data de la signatura electrònica, de la qual cosa, jo,

DECRET
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Número: 2022-0813 Data: 20/07/2022

escolar 2022/2023, tal com s’estableix a l’article 9 de les bases reguladores dels ajuts

