Resolució d’Alcaldia
Assumpte: Convocatòria per a la presentació de sol·licituds en relació a les Bases
Reguladores per l'atorgament dels ajuts individuals de menjador curs 2022-23.
Departament Impulsor: Regidoria d'Atenció Social
ATÈS que en data 15 de març de 2022, la Direcció General d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa del Departament d’Educació ha comunicat al Consell Comarcal
del Vallès Occidental els criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador
adreçats a l’alumnat dels cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer
cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi
implantat, i en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació
infantil, d’educació primària i d’educació secundària de centres educatius del Vallès
Occidental sufragats amb fons públics per al curs escolar 2022-2023.

Ignasi Giménez Renom
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13/05/2022 Alcalde

ATÈS que en data 6 d’abril de 2022, la Comissió Permanent del Consell Comarcal,
en sessió ordinària, va aprovar inicialment les Bases Reguladores per a
l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat
d’ensenyaments dels cursos de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria, per al curs escolar 2022-2023.
VISTES les Bases Reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals de
menjadors adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle
d’educació infantil escolaritzats en un centre educatiu del Vallès Occidental
sostingut amb fons públics de Catalunya durant el curs escolar 2022-2023
(publicades en data 11 d’abril de 2022 al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona), amb l’obertura d’un període d’informació pública finalitzat l’11 de maig.
VIST l’informe tècnic de la cap de la Regidoria d’Atenció Social i Salut Pública,
signat en data 11 de maig de 2022, on fixa el termini de presentació de sol·licituds
del 23 de maig fins el 8 de juny de 2022 (ambdues dates incloses) i aprovar el
model de sol·licitud.
VIST l’informe jurídic favorable de la tècnica Jurídica i d’Administració General de la
Unitat Jurídica Administrativa de Serveis a les Persones núm. 05/2022, signat en
data 12 de maig de 2022.

Antonio Cárceles Jurado

Signatura 1 de 2

13/05/2022 Secretari actal.

ATÈS que la competència per aprovar el present expedient correspon a l’Alcalde, en
virtut de l’article 21.1, lletra s), de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases del
Règim Local, i l’article 53.1, lletra u), del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya.
Aquesta Alcaldia, HA RESOLT
PRIMER.- Aprovar la convocatòria municipal, supeditada a l’aprovació definitiva de
les Bases Reguladores de la concessió d'ajuts de menjador del Consell Comarcal del
Vallès Occidental, i fixar el termini de presentació de les sol·licituds per la
presentació de sol·licituds en relació l’atorgament dels ajuts individuals de
menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments dels cursos de segon cicle
d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria,
matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics
de Catalunya, per al curs escolar 2022-2023 en el període comprès entre el 23 de
maig i el 8 de juny de 2022, ambdós inclosos.
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SEGON.- Aprovar el model de sol·licitud d’ajut de menjador escolar del curs 20222023 emès per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental, tractant-se del
formulari normalitzat que els ciutadans del municipi hauran de presentar a les
dependències municipals de Serveis Socials.
TERCER.- Publicar el termini de convocatòria indicada per mitjà d’un anunci al
diari de Castellar del Vallès ‘L’Actual’ i al web municipal en dates anteriors al
període de presentació, així com la publicació d’un Edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona d’acord amb l’article 8.1, lletra f) de la Llei 19/2014, 29 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i d’acord
amb les previsions del Decret 8/2021, 9 de febrer, sobre transparència i dret
d’accés a la informació pública.
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QUART.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Vallès Occidental, i
traslladar-lo a les regidories corresponents.
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