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Assumpte

SALOU AJUNTAMENT

APROVACIÓ,
SI
S'ESCAU,
DE
L'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS ALS
CENTRES EDUCATIUS I AMPAS PER A
PROJECTES EDUCATIUS 2015

Localització de l'activitat

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 07 DE JULIOL DE
2015, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:

401.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS
CENTRES EDUCATIUS I AMPAS PER A PROJECTES EDUCATIUS 2015

Identificació de l’expedient: Subvencions centres educatius i AMPAS 2015.
Exp. Núm.:1472/2015
Tràmit: Informe

Fets
1.
La Junta de Govern en el decurs de la sessió de data 31 de març de 2015 de juliol, va
adoptar, entre altres, l’acord d’aprovar inicialment les bases específiques ha havien de regir la
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als centres educatius i AMPAS
dels centres educatius de Salou i la convocatòria de les mateixes.
2. D’acord amb el que disposa l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Reial Decret 179/1995, de 13 de juny, es va sotmetre l’expedient i la resta de
documentació a informació pública per un termini de 20 dies, publicant - se al BOPT núm. 92, de
data 21 d’abril de 2015 i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. Transcorregut el termini
d’informació pública sense al·legacions ni reclamacions, les bases van esdevindré aprovades
definitivament i publicat el text íntegre al BOPT núm. 128, de data 3 de juny de 2015.
3. Es va sol·licitar a la Intervenció General l’existència de consignació adequada i suficient del
pressupost vigent a càrrec de l’aplicació 14 320 48905, retornant - se la RC amb el número
d’operació 220150003675.
4. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’ha procedit a revisar la documentació i els
projectes presentats pels centres educatius, d’acord amb les Bases específiques que regulen
l’atorgament de subvencions als centres educatius i AMPAS 2015 i, si s’escau, es procedirà a
requerir als centres educatius i AMPAS la documentació complementària que sigui necessària per
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a d’acord amb el disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i el procediment administratiu comú, procedeixin a l’esmena i/o
presentació de documentació complementària d’acord amb les Bases específiques que regulen la
concessió de subvencions, atorgant - se un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la
recepció de la notificació per esmenar la sol·licitud i/o aportar documentació complementària.
Fonaments de Dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre de subvencions.
3.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local.
4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
5. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
5. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992. Correccions
d'errades: BOE núm. 311, de 28 de desembre de 1992; BOE núm. 23, de 27 de gener de 1993).
6. Bases reguladores convocatòria subvencions per a activitats educatives dels centres educatius i
AMPAS 2013, aprovades per la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2014.
7. Decret d’Alcaldia núm. 4272/2014, de 19 d’agost, de delegació de competències (publicada en
el BOPT núm. 204, de 19 d’agost de 2014).
Per l’ exposat,
Vista la proposta de la regidora delegada d’Ensenyament, la Junta de Govern Local
ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Concedir als centres educatius i AMPAS les següents subvencions per a projectes educatius:
INSTITUT MARTA MATA
PROJECTE/ACTIVITAT
Projectes:
Sortim (coneixement
del medi).
Cohesió
Teatre
i
conjunt

PRESSUPOST PREVIST

1.000,00 €
1.000,00 €

SUBVENCIÓ

900,00 €
900,00 €
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instrumental.
Hort
Aula Oberta
Batxillerat: Projecte
Apropa’t
Aula
d’educació
especial (NEE).
TOTAL

1.878,00 €
400,00 €
315,00 €

1.800,00 €
300,00 €
315,00 €

450,00 €

450,00 €

315,00 €

315,00 €

5.043,00 €

4.980,00 €

AMPA ESCOLA SALOU.
PROJECTE/ACTIVITAT
Projecte:
- Tallers dinamitzadors per a
fomentar la participació dels
pares i mares a la comunitat
educativa.

PRESSUPOST PREVIST

TOTAL

SUBVENCIÓ

900,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

ESCOLA ELISABETH
PROJECTE/ACTIVITAT
Projectes:
- Festes Tradicionals.
- Aula
d’educació
especial.
- Murals interactius.
- La Família i l’Escola:
Units pel Carnaval.
- Arts i premsa. La
comunicació artística,
musical i escrita.

TOTAL

PRESSUPOST PREVIST

SUBVENCIÓ

5.000,00 €

1.664,40 €

500,00 €

250,00

1.000,00 €

700,00

5.000,00 €

1.664,00 €

11.500,00 €

4.278,00 €
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AMPA ESCOLA SANTA MARIA DEL MAR

PROJECTE/ACTIVITAT
PRESSUPOST PREVIST
Projecte:
- Adaptació de l’aula de
psicomotricitat a les noves
tecnologies.
1.200,00 €
TOTAL

SUBVENCIÓ

900,00 €

1.200,00 €

900,00 €

AMPA LLAR D’INFANTS LA BALENA BLAVA.
PROJECTE/ACTIVITAT
Projecte:
- Festa de fi de curs.

PRESSUPOST PREVIST

TOTAL

SUBVENCIÓ

900,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

AMPA ESCOLA VORA MAR
PROJECTE/ACTIVITAT
Projecte:
- Festes tradicionals a
l’escola i Festa de fi de curs.

PRESSUPOST PREVIST

TOTAL

SUBVENCIÓ

900,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

.
ESCOLA SANTA MARIA DEL MAR
PROJECTE/ACTIVITAT
Projectes:
- Pla TAC a l’escola.
- Les TAC a l’aula
d’educació especial.
- Festa de Fi de curs.

TOTAL

PRESSUPOST PREVIST

SUBVENCIÓ

8.000,00 €

4.278,00 €

1.000,00 €
1.500,00 €

630,00 €
1.000,00 €

10.500,00 €

5.908,00 €
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ESCOLA VORA MAR
PROJECTE/ACTIVITAT
Projectes:
- Ús de les TAC a la
metodologia
d’aprenentatge
competencial
per
aules.
- Tallers a les aules
d’educació especial.
- Festa de fi de curs.

TOTAL

PRESSUPOST PREVIST

SUBVENCIÓ

4.278,00 €

4.278,00 €

630,00 €
1.000,00 €

630,00 €
1.000,00 €

5.908,00 €

5.908,00 €

AMPA LLAR D’INFANTS CAVALLET DE MAR
PROJECTE/ACTIVITAT
Projecte:
- Festa de fi de curs.
TOTAL

PRESSUPOST PREVIST

SUBVENCIÓ

2.064,00 €

900,00 €

2.064,00 €

900,00 €

ESCOLA EUROPA
PROJECTE/ACTIVITAT
Projectes:
- Revista Escolar
- Festa de Fi de curs
- Implantació
de
mitjans informàtics i
audiovisuals.
- Biblioteca
- Aula
educació
especial.

TOTAL

PRESSUPOST PREVIST

SUBVENCIÓ

1.800,00 €
1.000,00 €

1.426,00 €
1.000,00 €

1.500,00 €
1.500,00 €

1.426,00 €
1.426,00 €

400,00 €

315,00 €

6.200,00 €

5.593,00 €
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LLAR D’INFANTS BALENA BLAVA
PROJECTE/ACTIVITAT
Projecte:
- Fem un pícnic.

PRESSUPOST PREVIST

TOTAL

SUBVENCIÓ

1.448,00 €

600,00 €

1.448,00 €

600,00 €

LLAR D’INFANTS CAVALLET DE MAR
PROJECTE/ACTIVITAT
Projecte:
- Fem un pícnic.
TOTAL

PRESSUPOST PREVIST

SUBVENCIÓ

1.448,00 €

600,00 €

1.448,00 €

600,00 €

INSTITUT JAUME I
PROJECTE/ACTIVITAT
Projectes:
Impacte motivacional
per a joves i adolescents.
10
Edició de l’
exposició artistes pròxims.
Projecte ACTUA
Aules
d’educació
especial.
Subvenció Batxillerat.
Subvenció
cicles
formatius.

TOTAL

PRESSUPOST PREVIST

SUBVENCIÓ

1.800,00 €

1.426,00 €

1.200,00 €
1.200,00 €

1.426,00 €
1.426,00 €

1.890,00 €
450,00 €

630,00 €
450,00 €

450,00 €

450,00 €

6.990,00 €

5.808,00 €
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ESCOLA SALOU
PROJECTE/ACTIVITAT
Projectes:
- Innovació tecnològica.
- La Biblioteca escolar.
- Aules d’educació especial.
- Festa de fi de curs.

TOTAL

PRESSUPOST PREVIST

SUBVENCIÓ

3.927,00 €
425,00 €
630,00 €
1.000,00 €

3.478,00 €
400,00 €
400,00 €
1.000,00 €

6.027,00 €

5.278,00 €

AMPA INSTITUT MARTA MATA
PROJECTE/ACTIVITAT
Projecte:
- Material per al projecte
“Cohesió”
i
“Conjunt
instrumental i teatre”.

PRESSUPOST PREVIST

TOTAL

SUBVENCIÓ

900,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

2. Comunicar als centres educatius i AMPAS que cal aportar la justificació com a màxim el dia 1
de desembre de 2015, amb la reserva que d’acord amb el que disposa la Base tretzena,
l’alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas,
quan es produeixi una alteració de les condicions que varen determinar al beneficiari no hagi
justificat adequadament la totalitat de les despeses, donarà lloc a la modificació de la resolució
d’atorgament. La justificació La justificació ha d’incloure la documentació que disposa la Bases
desena (factures, justificants de pagament de les factures – còpia del xec, de la transferència,
etc...) i mostra de les mesures de difusió del finançament públic, d’acord amb el que disposa
l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Base setena de les
Bases específiques de Subvencions per als centres educatius i AMPAS 2015.
3. Requerir als centres educatius i AMPAS següents, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, disposen de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de
la recepció de la resolució, per esmenar la sol·licitud ajustant l’objecte i/o documentació
presentada a la sol·licitud de la subvenció al que disposa la Base primera i Tercera de les Bases
reguladores específiques que han de regir l’atorgament de les subvencions per a activitats
educatives dels centres educatius i AMPAS 2015, amb l’advertiment de que si així no ho fan,
s’entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud prèvia resolució que haurà de ser dictada en els
termes establerts a l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
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ESMENA
Cal que esmeni el Doc. 2 dels models de sol·licitud: Mitjans
de publicitat del finançament públic i pressupost de les
actuacions i/o projectes.
Doc. 2 degudament complimentat en relació amb els
projecte i/o projectes pels quals es sol·licita la subvenció.
Doc. 3 en relació a la declaració responsable d’altres
sol·licituds i, els certificats d’estar al corrent amb les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o model
d’autorització de procediments electrònics degudament
signat.
Cal que complimenti l’apartat “MITJANS DE PUBLICITAT I
FINANÇAMENT” del Doc. 2, d’acord amb el que disposa
l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions i Base setena de les Bases específiques de
Subvencions per als centres educatius i AMPAS 2015 , els
beneficiaris han de donar publicitat adequada del caràcter
públic del finançament del programa d’activitats, inversions o
actuacions.

4. Comunicar el present acord als interessats.
Peu de recurs
Per al paràgraf 1er:
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.

Per al paràgraf 3er:
Contra aquesta resolució, que és de tràmit, no es pot interposar cap recurs, sense perjudici que
les persones interessades legítimes puguin repetir les argumentacions en el recurs que sigui
procedent contra la resolució que posi fi al procediment
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Cosa que us comunico per el vostre coneixement i efectes oportuns.

Atentament,

Vicesecretari
Salou, 07 de juliol de 2015
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