Resolució d’Alcaldia
Assumpte: Aprovar la convocatòria per la sol·licitud d'ajuts a les famílies per la
participació als casals del municipi de l'any 2022
Departament Impulsor: Regidoria d'Atenció Social
ATÈS que Ajuntament de Castellar del Vallès té activat un sistema d’ajuts
econòmics adreçat als nuclis de convivència empadronats al municipi que puguin
justificar la necessitat d’un suport econòmic segons els paràmetres del Reglament
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, en data 30 de juny de 2017) i que, atenent a la
regulació contemplada, s’escau la present convocatòria a efectes de fixar un termini
de sol·licitud.

Ignasi Giménez Renom

VIST que l’objectiu d’aquesta convocatòria és establir el termini per sol·licitar
l’atorgament d’ajuts, a través d’un procediment directe sense concurrència, a les
famílies que compleixin els requisits establerts al Reglament municipal de
prestacions socials de caràcter econòmic, destinats a la participació dels infants del
nucli familiar a les activitats de casals d’estiu que ofereix el municipi per l’any 2022.
VIST l’informe jurídic de la tècnica Jurídica i d’Administració General de la Unitat
Jurídica Administrativa de Serveis a les Persones núm. 6/2022, signat en data 12
de maig de 2022.
ATÈS que la competència per aprovar l’expedient correspon a l’Alcalde, d’acord amb
allò que estableix l’article 22.2, lletra s), de la Llei 7/1985, 2 d’abril, 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 específica per la sol·licitud d’ajuts a les famílies
per la participació als casals del municipi per l’any 2022, i fixar el termini de
convocatòria pel període comprès del dia 23 de maig fins el 8 de juny de 2022
(ambdues dates incloses), així com els documents de sol·licitud.
SEGON.- Publicar aquesta convocatòria específica, per mitjà d’un anunci, al diari
de Castellar del Vallès ‘L’Actual’, al web municipal en dates anteriors al període de
presentació, així com 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 el que disposa el Decret 8/2021,
9 de febrer, sobre transparència i dret d’accés a la informació pública.
TERCER.- Donar trasllat a la Intervenció, als efectes oportuns.
QUART.- Notificar aquesta resolució a les regidories corresponents.

Antonio Cárceles Jurado
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16/05/2022 Secretari actal.

Signatura 2 de 2

16/05/2022 Alcalde

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 proposa fixar una convocatòria pel període
comprès del 23 de maig fins el 8 de juny de 2022 per presentar les sol·licituds.
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