Dilluns, 9 de maig de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Mollet del Vallès
ANUNCI
Per Decrets d'alcaldia, de data 25 d'abril de 2016, s'han aprovat les convocatòries d'atorgament d'ajuts en matèria de
Serveis Socials per a l‘any 2016 en els termes següents:
CONVOCATÒRIA D'ATORGAMENT D'AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2016-2017
• Obrir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per l'adquisició de llibres de text per al curs 2016-2017, la qual es regirà
per les Bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 18 de març 2016.
• La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta resolució és de 15.000 EUR.
• Establir els termini per presentar les sol·licituds del 9 al 27 de maig de 2016 i el calendari per l'admissió de sol·licituds
és el següent:
- Escola Cal Músic, Agrupació Escolar Anselm Clavé; Escola Sant Vicenç, Centre d'Estudis Mollet, del 9 de maig al 13
de maig de 2016.
- Alumnat escolaritzat a altres centres del Vallès Oriental empadronats a Mollet del Vallès, escola Col·legis Nous,
Montseny i Joan Abelló i Col·legi Sant Gervasi del 16 al 20 de maig de 2016.
- Escola El Bosc, Can Besora, Sant Jordi, Joan Salvat Papasseit, Federico Garcia Lorca i Col·legi Lestonnac del 23 al 27
de maig de 2016.
Les sol·licituds hauran de presentar-se en l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, Pl. Major,
1, en els dies assenyalats pel centre on l'alumnat hagi d'assistir durant el curs 2016-2017.
Substituir en aquest procediment la notificació individual per la publicació que es farà en el tauler d'anuncis de la
corporació.
CONVOCATÒRIA D'ATORGAMENT D'AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS 2016-2017
• Obrir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts de menjador per al curs 2016-2017 la qual es regirà per les Bases
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 18 de març 2016.
• La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta resolució és de 222.297,40 EUR.
• Establir els termini per presentar les sol·licituds del 9 al 27 de maig de 2016 i el calendari per l'admissió de sol·licituds
és el següent:

- Alumnat escolaritzat a altres centres del Vallès Oriental empadronats a Mollet del Vallès, escola Col·legis Nous,
Montseny i Joan Abelló i Col·legi Sant Gervasi del 16 al 20 de maig de 2016.
- Escola El Bosc, Can Besora, Sant Jordi, Joan Salvat Papasseit, Federico Garcia Lorca i Col·legi Lestonnac del 23 al 27
de maig de 2016.
Substituir en aquest procediment la notificació individual per la publicació que es farà en el tauler d'anuncis de la
corporació.
Les sol·licituds s'han de presentar en l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, Pl. Major, 1, en
els dies assenyalats pel centre on l'alumnat assisteixi o hagi d'assistir durant el curs 2016-2017.

1

CVE-Núm. de registre: 022016007283

- Institut Gallecs, Cal Músic, Agrupació Escolar Anselm Clavé; Escola Sant Vicenç, Centre d'Estudis Mollet, del 9 de
maig al 13 de maig de 2016.
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Contra aquestes resolucions de convocatòria que són un acte definitiu i posen fi a la via administrativa, es podrà
recórrer potestativament en reposició, davant el mateix òrgan que les ha dictat; o impugnar-les directament davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós
administratiu. Si opteu per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el
recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta si en el termini d'un mes des de la
seva interposició no es us ha notificat la resolució.
El termini per interposar el recurs de reposició és d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
El termini per interposar el recurs contenciós administratiu contra aquest acte administratiu és de dos mesos, a comptar
també des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
El termini per interposar el recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta del recurs de reposició és
de sis mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
El termini per interposar el recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta del recurs de reposició és
de sis mesos, a comptar des de l'endemà del dia en què el recurs s'hagi d'entendre desestimat.
No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
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Mollet del Vallès, 29 d'abril de 2016
La regidora de Serveis Socials, Ana María Díaz Aranda
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