Serveis Personals - Joventut

DECRET D’ALCALDIA

Identificació dels expedients
Títol
Regidoria
Assumpte

Casal d’estiu municipal 2022
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Decret d’aprovació de sol·licituds admeses i excloses al Casal d’estiu
municipal 2022

Antecedents
1.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de març de 2022 va aprovar inicialment les
Bases reguladores de l’assignació de places per al casal d’estiu municipal 2022. L’anunci va
publicar-se al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de març de 2022, al Tauler
d’Anuncis de la Corporació, a la web municipal i, havent transcorregut el termini d’informació
pública sense que s’hagin formulat al·legacions, suggeriments o reclamacions, les bases van
quedar definitivament aprovades.
2.- Tal i com estableixen les esmentades bases, el període de sol·licituds d’inscripcions al casal
d’estiu municipals va ser del 9 al 20 de maig de 2022. També concreten que serà la comissió
d’assignació de places del casal d’estiu municipal qui revisarà les sol·licituds d’inscripció, proposarà
el sorteig, si aquest és necessari i resoldrà les reclamacions formulades.
3. Que les bases estableixen que “les places s’assignaran mitjançant Decret d’Alcaldia on hi figurà
el llistat de sol·licituds i la relació d’admesos i exclosos. Aquesta notificació mitjançant publicació
substituirà la notificació individual a les persones interessades.”
4. Que un cop reunida la comissió d’assignació de places del casal d’estiu municipal i revisades
totes les sol·licituds d’acord amb els criteris contemplats a les bases de la convocatòria, ha
redactat el corresponent informe en el que es proposa aprovar el llistat de sol·licituds admeses i
excloses del procediment i en cas necessari atorgar un termini de 10 dies hàbils per la presentació
d’esmenes.
Fonaments de Dret
1.- Article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, per aplicació analògica.
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2.- Bases reguladores de l’assignació de places per als Casals d’estiu municipals 2022.
Per això, en virtut de la competència que m’ha estat conferida per delegació efectuada per
l’Alcaldia mitjançant Decret núm.2019/829 de data 20 de juny de 2019.
RESOLC
Primer.- Aprovar el llistat de sol·licituds admeses i excloses en aquest procediment, que s’adjunta
com a annex i atorgar un termini de 10 dies hàbils per la presentació d’esmenes a partir de la seva
publicació. Les persones que no esmenin la falta de documentació dins aquest termini quedaran
excloses del procés.
Segon.- Obrir un termini per a noves inscripcions d’infants del municipi i rodalies per completar
grups amb les places ofertades. La data límit d’aquest procés serà el 22 de juny de 2022 tal i com
estableixen les bases del procediment.
Tercer.- Fer constar que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa,
poden interposar-se els recursos següents.
 Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
 Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva presentació no se us n’ha notificat la resolució.
 Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.
Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades per mitjà del Tauler d’Anuncis de la
corporació i al web municipal, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir de
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l’endemà de la seva adopció, als efectes oportuns. Aquesta notificació mitjançant publicació
substituirà la notificació individual a les persones interessades.

Tordera, a data de signatura electrònica
Ho proposa, la regidora delegada de Joventut, Bàrbara Vergés Miralles.
Tordera, a data de signatura electrònica
Així ho mana i signa Josep Llorens Muñoz, el 2n tinent d’alcalde per delegació (DA 2019/829), del
que jo, Marta Portella Nogué , la secretària, prenc raó als únics efectes de transcriure aquest
Decret al llibre de resolucions, com a garantia d’autenticitat i integritat.
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ANNEX : LLISTAT DE SOL·LICITUDS D’INSCRIPCIÓ AL CASAL D’ESTIU 2022 ADMESES I EXCLOSES.
1.- Sol·licituds d’inscripcions al casal d’estiu 2022 admeses.
Nº DE REGISTRE
7381
7384
7385
7387, 7583
7388, 7629
7391
7397
7399
7406
7407
7414
7416
7427, 7432
7449
7413
7412, 7981
7521
7488
7491
7495, 7544
7499
7500
7502
7510
7520
7526, 8287, 7506
7537
7545
7548, 7983
7552, 7897
7556
7558
7564
7565
7566, 7640
7567
7568, 8126
7569, 7573, 7991
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7647
7538
7574
7575
7605
7610
7612
7621
7623
7656, 7794
7557, 8054
7767
7797
7815
7885, 8544, 8547,
8550
7998
7873, 7977
7874, 7962
7892
8004, 8535
8012
8016, 8359
7679, 8659
7662
7889, 8145, 8140,
8915
7882
7878, 8533
7921
7926
7975
7978, 8894
7979
7984
8022, 8534
8023, 8549
8055
8056, 8578
8057, 8960
8104, 8992
8166
8183, 8541
8203
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8212, 8267, 8269,
8628, 8630
8257, 8545
8268
8270
8271
8143
8144, 8838
8146, 8677
8147, 8540, 8525,
8526, 9024
8151, 8637
8156
8158, 8665, 8907
8165, 8826
8275
8277
8280
8283
8292
8300, 8640
8334
8324, 8800
8326, 8801
8349, 8890
8352, 8889
8354, 8819
8445
8447
8493
8598
8649
8653
8657, 8797
8658
8661, 8975
8663, 8668, 8978
8664, 8976
8662
8542
8554
8528
8378
8390, 8962
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8392, 8961
8401, 9017, 9018,
9023
8427
8486, 8488, 8489,
8491, 8954, 8963,
8964
8393, 8103, 8890
8399, 9013
8128, 8972
8129, 8133, 9062
8132, 9061
8134, 9107
8135, 9063
8136, 8951
8058
8059
8118
8119
8138
8139, 8914
8141, 9214
8950
8974
8982

2.- Sol·licituds d’inscripcions al casal d’estiu 2022 admeses amb requeriment d’esmena.
Nº DE REGISTRE
7409, 7595
7630, 9029
7816, 8314, 8641
8001, 8000, 8273
7995, 8806
8192 (1)

MOTIU DEL REQUERIMENT D’ESMENA
No haver presentat la targeta sanitària ni l’annex de torns i quotes
d’assistència.
No haver presentat l’annex de torns i quotes d’assistència ni el
justificant de pagament.
No haver presentat el justificant de pagament.
No haver presentat la sol·licitud d’inscripció ni la targeta sanitària.
No haver presentat la sol·licitud d’inscripció ni la targeta sanitària.
No haver presentat la sol·licitud d’inscripció, l’annex de torns i quotes
d’assistència, la targeta sanitària ni el justificant de pagament.
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8192 (2)
8153
8601, 8588
8645
8666, 8892
8667, 8891
8384, 9112, 9124,
9134
8406
8436
8479

No haver presentat la sol·licitud d’inscripció, l’annex de torns i quotes
d’assistència, la targeta sanitària ni el justificant de pagament.
No haver presentat la sol·licitud d’inscripció, l’annex de torns i quotes
d’assistència ni la targeta sanitària.
No haver presentat la sol·licitud d’inscripció, la targeta sanitària ni el
justificant de pagament.
No haver presentat la sol·licitud d’inscripció, l’annex de torns i quotes
d’assistència, la targeta sanitària ni el justificant de pagament.
No haver presentat la targeta sanitària.
No haver presentat la targeta sanitària.
No haver presentat l’annex de torns i quotes d’assistència.
No haver presentat la targeta sanitària.
No haver presentat la sol·licitud d’inscripció, l’annex de torns i quotes
d’assistència, la targeta sanitària ni el justificant de pagament.
No haver presentat la targeta sanitària.

3.- Sol·licituds d’inscripcions al casal d’estiu 2022 excloses
Nº DE REGISTRE
7580, 7599, 7879,
8638
8364
8783, 8911

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
Infant nascut l’any 2009 (segons les bases poden ser admesos els
infants nascuts entre els anys 2010 i 2018).
No estar l’infant empadronat al municipi de Tordera.
Haver presentat la sol·licitud d’inscripció fora de termini.
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