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Interessat de l'expedient

Assumpte

SALOU AJUNTAMENT

APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LES
BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA
CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LLIBRES I
MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS 20152016.

Localització de l'activitat

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE MAIG DE
2015, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
402.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER
A LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS
2015-2016.
Identificació de l’expedient: Bases específiques i convocatòria que han de regir el
procediment d’atorgament d’ajuts per a llibres i material escolar curs 2015-2016.
Exp. Núm.: 2391/2015
Tràmit: Proposta de resolució.
Fets
1. Segons l’Organització de Consumidors (OCU) la tornada a l’escola suposa per a les llars del
país un cost mitja de 1.874,00 euros per fill (1.268,00 euros si l’escola és pública i 5.232,00 euros
si es una escola totalment privada i 2.386 euros, en el cas de l’escola concertada).
L’estudi de la OCU d’agost de 2013 ja advertia (l’estudi del 2014 encara no ha estat publicat)
que durant el curs 2013-2014 fer front a aquesta despesa seria especialment difícil tenint en
compte la situació econòmica de moltes llars i que es veuria agreujada per la reducció d’ajuts
públics.
L’ esmentat informe també detalla el cost mitjà de les diferents partides, entre les quals
destaquen les següents:
Euros/any

Públic

Concertat

Privat

Total

Uniforme escolar

132

149

204

153

Uniforme esportiu

78

75

89

77

Libres de text

189

243

223

209

Material escolar

83

86

108

85

Matrícula/assegurances 39

113

277

93

Associacions/clubs

21

39

47

27

Altres despeses

147

219

163

156
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La majoria de les famílies actualment han de fer front a una despesa molt superior als seus
ingressos, sense comptar l’equipament no obligatori (roba, calçat adequat….) però imprescindible
any rere any per a la tornada a l’escola.
2. A Catalunya, la majoria dels centres relacionen el material escolar obligatori per als alumnes i
sovint s’adquireix a la mateixa escola o a través de les AMPAs. El preu mitja d’aquest material
varia en funció de les escoles i nivells.
Els llibres i el material escolar representen la principal despesa per a la tornada a l’escola
d’aquestes famílies.
Aquest augment de les desigualtats econòmiques s’està deixant notar a les aules. A les aules es
percep que les llars que passen per dificultats socials i econòmiques han anat a l’alça i que, entre
elles, cada vegada hi ha un major nombre de famílies d’origen autòcton.
Moltes famílies prioritzen el menjar i el poder viure abans que el material escolar i,
indubtablement, això fa que hi hagi una necessitat real d’aquest material.
Per aquesta raó, els infants de les famílies amb més dificultats econòmiques, entre les quals prop
d’un 70% són d’origen autòcton, poden sentir- se discriminats. S’ esta arribant a un punt en
què portar un llapis d’una marca o d’una altra diferencia a un nen/a dins d’una mateixa classe.
Evidentment, disposar de menys material escolar i viure una situació difícil a casa s’acaba notant
en els resultats dels nens/es i adolescents amb comportaments més agressius, més tristos i amb
més dificultats de concentració i aprenentatge.
3. Amb l’objecte de pal·liar l’ impacte de la crisi econòmica en l’entorn escolar pot tenir
conseqüències a mig i llarg termini en el desenvolupament formatiu i personal dels infants de les
famílies en situació de vulnerabilitat, proposo en el marc de la corresponsabilitat de les
Administracions públiques en l’educació l’aprovació d’una línia d’ajuts destinats a les famílies per
a llibres i material escolar.
4. El tècnic de l’àrea d’ensenyament en data 17 de maig de 2015 ha emès l’informe.
5.
El 19 de maig de 2015, l’interventor de fons certifica que hi ha crèdit adequat i suficient
per atendre aquesta despesa inclosa en la programació de les activitats d’estiu que porta a terme
la Regidoria de Cultura, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de despeses 14
320 48901 – Entitats col·laboradores- , número d’operació definitiva 220150009609.
Fonaments de Dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), els preceptes bàsics de la
qual són aplicables a totes les administracions públiques.
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2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (BOE 176, 25 de juliol de 2006).
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de
Bases de Règim Local.
4. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, estableix com a principi rector del
sistema educatiu la universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració
de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat.
5. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, disposa que són principis del sistema
educatiu espanyol, entre d’altres, la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, independentment
de les seves condicions i circumstàncies, així com l’equitat que garanteixi la igualtat
d’oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació.
6. L’activitat de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques dels ens locals es troba
regulada als articles 239 i següents 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 (TRLMC).
7. El Títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
8. La principal fórmula per al foment i promoció d’activitats socials per part dels ens locals és la
subvenció, regulada als articles 118 i següents del ROAS.
9. La subvenció, d’acord amb l’article 118 del ROAS té per objecte la disposició gratuïta de fons
públics que els ens locals o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats
públiques o privades per fomentar una activitat d'utilitat o interès social o per promoure la
consecució d'un fi públic.
10. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es
condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del reintegrament inherent a
l' incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de la concessió (article 119
ROAS).
11. Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, llevat que legalment o
reglamentàriament es disposi una altra cosa i el seu beneficiari no pot exigir un augment o
revisió de la subvenció (article 123 del ROAS).
12. El procediment d’atorgament de subvencions es basa amb caràcter general amb una
convocatòria (article 125 del ROAS) i unes bases específiques que han de regular la concessió de
les subvencions i el contingut de les quals s’ha d’ajustar al que preveu l’article 124.1 del ROAS.
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Les bases que han de regir l’atorgament de subvencions als centres educatius i AMPAS hauran de
ser publicades al BOP i al tauler d’edictes de la Corporació d’acord amb allò que disposa l’article
124.2 del ROAS i l’article 9.3 de la LGS.
Aquesta publicació té per objecte la informació pública sobre les mateixes per tal de possibilitar la
presentació de reclamacions o al·legacions durant un termini de 20 dies. Passats 20 dies des de
la publicació dels anuncis, caldrà resoldre les al·legacions si n’hi ha i aprovar definitivament les
bases. En cas de no haver-hi al·legacions es consideraran definitivament aprovades. Publicació
íntegra de les bases al BOP i al tauler d’edictes de la Corporació. Una referència d’aquest anunci
s’ha d’inserir al DOGC. Una vegada finalitzat aquest procés es procedirà a la convocatòria pública,
que pot coincidir també en part amb el mateix.
13. La concessió de la subvenció correspondrà a l’òrgan que estableixin les pròpies bases i el seu
import no ha d’excedir, normalment, del 50% del cost de l’activitat a la qual s’apliqui (article 123
ROAS).
14. Amb l’atorgament de la subvenció neix el dret del beneficiari a l’atribució econòmica que
aquesta estableixi, però per tal que es faci efectiu el seu pagament es necessari l’acceptació de la
subvenció per part del beneficiari i el compliment de la càrrega jurídica que aquesta imposi, és a
dir la realització de l’activitat per a la qual s’atorga la subvenció i la resta de condicions que les
bases o l’acord de concessió estableixin (article 127 del ROAS). No obstant això, cal tenir en
compte que quan les bases poden preveure bestretes de pagament sobre la subvenció concedida
(article 126.3 ROAS).
15. L'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció i en tot cas
l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions pot donar lloc
a la modificació de la resolució de l' atorgament. El beneficiari també pot renunciar a la
subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o de l'afectació a què es trobi
sotmesa aquella, amb la pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia ha de ser prèvia a l' inici de
l'activitat subvencionada o al seu cobrament. Altrament el beneficiari ha de procedir al
reintegrament de les quantitats percebudes (article 128.2 ROAS).
16.
El beneficiari de la subvenció ha d'acreditar de la manera que estableixin les bases per a
l'atorgament la realització de l'activitat i les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció o ajuda.
17. En relació amb l’òrgan competent per a l’aprovació i atorgament de les beques; Decret de
l’Alcaldia núm. 4272/2014, de data 12 d’agost de 2014, de delegació de competències de
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local i a les Regidories.
Per l’ exposat,
Vista la proposta de la regidora delegada d’Ensenyament, la Junta de Govern Local
ACORDA, per unanimitat, el següent:
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Primer.- Aprovar inicialment les Bases específiques i la convocatòria per a la concessió d’ajuts
per a llibres i material escolar per al curs 2015-2016, a càrrec de l’aplicació pressupostària del
pressupost de despeses 14 340 48901 i del compte extrapressupostari 20140.
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant anuncis al BOP i al Tauler d'Edictes
de la Corporació per un termini de vint dies hàbils. Durant aquest període restarà l'expedient a
disposició de qui vulgui examinar-lo, i presentar, si s’escau, les al·legacions pertinents. Si en
aquest termini no es presentessin al·legacions i/o reclamacions, les bases de referència
s’entendrien aprovades definitivament sense necessitat d’adopció d’un nou acord exprés.
Tercer.- Obrir el termini de presentació de sol·licituds a partir del dia 1 de setembre i fins el 6
d’octubre de 2015. En el cas que les Bases específiques no estiguessin definitivament aprovades i
es presentessin al·legacions a les mateixes, no es procediria a la valoració i concessió dels ajuts
fins que s'haguessin resolt aquestes i esdevinguessin definitives. De modificar-se substancialment
les bases es podrà deixar sense efecte el tràmit de presentació de sol·licituds, obrint-ne
seguidament un altre.
Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Cosa que us comunico per el vostre coneixement i efectes oportuns.

Atentament,

Secretari General
Salou, 26 de maig de 2015
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