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Assumpte

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES BASES ESPECÍFIQUES I
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER A L'ESCOLARITZACIÓ
D'INFANTS A LES LLAR D'INFANTS MUNICIPALS

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 29 DE
SETEMBRE DE 2015 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
401.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA
SUBVENCIONS PER A L'ESCOLARITZACIÓ D'INFANTS A LES LLAR D'INFANTS
MUNICIPALS
Identificació de l’expedient: Bases específiques i convocatòria subvencions per a
l’escolarització d’infants a les llars d’infants municipals
Expt. Núm. 2392/2015
Tràmit: Proposta de resolució
Fets
1. L’Ajuntament de Salou presta els serveis d’atenció de 0 a 3 anys han de satisfer, al
menys dues missions:
Donar suport al desenvolupament dels infants en el seu procés educatiu de 0 a 3
anys i aportar els recursos socials a les famílies per tal de facilitar la cura i l’educació
dels infants i el desenvolupament personal i convivencial en aquesta etapa de la vida
familiar; afavorint una millora en la qualitat de vida dels progenitors i del seu
desenvolupament integral.
2. Un dels criteris que defineix el model de provisió de serveis a la petita infància és
que es tracta d’un servei no gratuït, en el qual les famílies participen en el
finançament.
Aquest és un dels elements que fa d’impediment a la igualtat d’oportunitats en l’accés
d’aquests tipus de serveis educatius de titularitat municipal, consistent principalment
en l’obligatorietat del pagament del preu públic i/o taxa associat/ada a la prestació
del servei.
3. Ara bé, aquest impediment s’ha vist augment a raó de la crisi econòmica i financera
que afecta a les famílies que es veuen, cada vegada més, abocades a situacions de
precarietat que hipotequen el futur dels seus fills. Un de quatre infants a Catalunya
viu en una llar sota el llindar de pobresa. És a dir, 325.000 nens catalans o el que és
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el mateix, el 23,8% de la població de menys de 18 anys. Són les dades que posa de
manifesta el primer informe Infància a Catalunya 2012-2013, que es va presentar a
Barcelona el 24 de maig de 2014.
4. L’Ajuntament de Salou presta aquest servei a través de dues llars d’infants de
titularitat municipal.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions.
3. Ordenança de l’Ajuntament de Salou que regula la concessió de subvencions per
l’Ajuntament.
Acord
Vista la proposta de la regidora delegada de Serveis Educatius, la Junta de Govern Local
ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Proposar la creació d’una subvenció per que ajudi a pal·liar a fomentar l’escolarització
del major nombre possible de nens i nenes del municipi en l’etapa de llars d’infants
de 0 a 3 anys, encara que siguin famílies amb pocs recursos, durant el curs 20152016.
2. La convocatòria i la línia d’ajuts tindrà com a finalitat exclusiva, fomentar i potenciar
l’escolarització no obligatòria dels infants de 0 a 3 anys a les llars d’infants
municipals.
3. La subvenció es destinarà íntegrament a minorar la quota a càrrec de les famílies pel
servei.

Vicesecretari
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
29-09-2015 15:22
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