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EXPEDIENT: ADCC-U043-N524200007

A N U N C I

Es fa públic que per Junta de Govern Local en sessió de data 17 de juny de 2020,
s’ha  aprovat  la  convocatòria  de  concessió  d’ajuts  econòmics  en  règim  de
concurrència competitiva als centres d'educació infantil i primària sufragats amb
fons públics del municipi de Barberà del Vallès durant el curs 2020-21, per al suport
a  la  tasca  educativa  en  concepte  d'adquisició  de  material  escolar  i/o  activitats
diverses  (sortides  i  colònies  escolars),  el  text  íntegre  dels  acords  adoptats  es
transcriu a continuació:

«Primer.- Aprovar  la  convocatòria  de  concessió  d’ajuts  econòmics  en  règim  de
concurrència  competitiva  als  centres d'educació  infantil  i  primària  sufragats  amb fons
públics del municipi de Barberà del Vallès durant el curs 2020-21, per al suport a la tasca
educativa  en concepte d'adquisició de material escolar i/o activitats diverses (sortides i
colònies escolars),

Segon.- Aprovar els continguts de la convocatòria, adjunts en aquest expedient, que, en
funció del que estableixen les bases aprovades en sessió del Ple Municipal de data 22
d’abril de 2020, regiran els procediment, quanties i terminis de concessió de la subvenció
que s'estructura en els següents apartats: 

• 1.Indicació de l'aprovació de les Bases reguladores de referència.
• 2.Quantia total màxima de les subvencions convocades i aplicació pressupostària

a la qual s’imputa la subvenció.
• 3.Objecte, condicions i finalitat de la subvenció.
• 4.Procediment de concessió.
• 5.Requisits  que han  de  reunir  les  entitats  beneficiàries,  forma d'acreditar-los  i

forma en què s'han de presentar les sol·licituds.
• 6.Òrgans competents per a la instrucció i la resolució del procediment. 
• 7.Termini de presentació de sol·licituds.
• 8.Termini de resolució i notificació. 
• 9.Documents que han d'acompanyar la sol·licitud.
• 10.Possibilitat de reformulació.
• 11.Recursos contra la resolució.
• 12.Criteris i procediment de valoració de les sol·licituds i ponderació, si escau, 

d'aquests criteris.
• 13. Mitjans de notificació i publicació.
• 14.Quantia de les subvencions i resolució de concessió.
• 15.Termini i forma de justificació.
• 16.Despeses subvencionables.
• 17.Normativa subsidiària.
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Tercer.-  Aprovar els següents models d'annexos de la convocatòria, adjunts en aquest
expedient:

• Annex 1.  Instància  de  sol·licitud  dels  ajuts  de  suport  a  la  tasca educativa  en
concepte d’adquisició de material escolar i/o activitats diverses (sortides i colònies
escolars).

• Annex 2. Model de descripció del material i/o activitat a la qual es destinaran els
diners obtinguts per la subvenció.

• Annex 3. Model de sol·licitud d’alta o modificació de dades bancàries.
• Annex  4.  Model  Declaració  sobre  l’aprovació  de  l’adquisició  de  materials  i/o

desenvolupament d’activitats en el Consell Escolar de Centre, inclusió en el Pla
Anual  de  Centre  i  que  la  subvenció  es  destinarà  a  reduir les  despeses  que
assumiran  de  manera  voluntària  totes  les  famílies  de  segon  cicle  d'educació
infantil i primària per l'aquisició de material i/o la realització d'activitats.

• Annex 5. Certificat de la secretaria del centre amb el vist i plau de la direcció, en el
qual consti el número total  d'alumnat de segon cicle d'educació infantil i primària
que es beneficiarà directament de la subvenció.

• Annex 6. Sol·licitud de pagament anticipat de la subvenció.
• Annex 7. Compte justificatiu amb aportació de de justificants.
• Annex 8. Memòria del projecte. 
• Annex 9. Justificació econòmica de la subvenció.

Quart.-  Aprovar l'autorització de la despesa,  Fase A, per import  màxim  de  91.749,69
euros, a l'aplicació pressupostària  2020.531.323.48002 EDUCACIÓ. AJUTS CENTRES
EDUCATIUS.

Cinquè.- Designar com a òrgan instructor del procediment, que realitzarà les revisions del
es  diferents  sol·licituds i  documentació,  la  valoració inicial,  la  convocatòria  de  l'òrgan
col·legiat, la comunicació prèvia al centres educatius i la redacció de la proposta final a la
Secció d'Educació, 1a Infància i Família, que realitzarà, d'ofici, les actuacions que estimi
oportunes per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en base a les
quals  s'ha  de  formular  la  proposta  de  resolució  a  la  Secció  municipal  d'educació,1a
Infància i Família.

Sisè.- Nomenar com a òrgan col·legiat que estudiarà i avaluarà la proposta de concessió
(o denegació)  de la  subvenció corresponent  en funció de la  proposta presentada per
l'òrgan instructor, la següent composició: 

• Presidència: Regidor/a delegat en l'àmbit competencial d'educació. 

• Vocals:  el/la  cap de la  secció municipal  d'educació,  un/a tècnic/a de la  secció
municipal d'educació, el/la representant de les direccions dels centres docents que
imparteixen segon cicle d'educació infantil  i  primària i  el/la representant de les
AMPA/AFA del Consell Municipal d'Educació.
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Actuarà com a secretari/ària de l'òrgan col·legiat, un/a vocal de l'òrgan col·legiat.

Setè.- Setè.- Facultar indistintament a l'alcalde i tinent d'alcaldia delegat d'Educació, per a
la signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l'execució de l'acord 
aprovat.

Vuitè.-  Procedir  a  la  publicació  dels  acords  anteriors,  mitjançant  un  anunci  al  tauler
d'anuncis  de  la  corporació,  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  i  a  la  "Base  de Datos

Nacional  de  Subvenciones",  administrada  per  la  "Intervención  General  de  la

Administración del Estado".»

Barberà del Vallès, 18 de juny de 2020

Alcalde

Francisco Javier Garcés Trillo
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