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Descripció document

ATORGAMENT SUBVENCIÓ CENTRES EDUCATIUS 04/19
Destinataris

Q5856153A ESCOLA MONTSERRAT (I), Q5855090F ESCOLA TAQUÍGRAF GARRIGA (I), Q5855382G ESCOLA PAU VILA
(I), Q5855091D ESCOLA MARE DE DEU DE LA MUNTANYA (I), Q0801174D ESCOLA ROQUES BLAVES (I), F08306367
ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG (I), B086672180 ESCOLA ESTEL (I), S5800021G INSTITUT EL CASTELL (I),
Q5855781J IES EL CAIRAT (I)
Expedient / Tràmit

47831-Subvenció convocatòria concurrencia

FRANCESC FERNÁNDEZ FERRAN, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
CERTIFICO: Que Eduard Rivas Mateo , alcalde de l’Ajuntament d’Esparreguera ha dictat en
data 6 d’agost de 2019 el Decret núm. 1995/19, que diu textualment:

Fets
1. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat i d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera
corresponent a l’exercici 2019, aprovat pel Ple de la Corporació en data 21/02/2019, des
del servei d’educació es vol fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat el foment per a la promoció de formació i activitats educatives per la
infància i adolescència.
2. El Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera en data 13/02/2019 va adoptar l’acord pel qual
s’aprova inicialment el text de les bases reguladores per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva per a l’exercici 2019 de l’Ajuntament
d’Esparreguera, en matèria de foment d’activitats/projectes d’educació, esports,
diversitat i cicle de vida, polítiques d’igualtat, serveis socials, cooperació i pau, cultura i
festes populars als carrers i barris.
L’expedient ha estat exposat al públic per un termini de vint dies, mitjançant anunci de
l’aprovació inicial publicat al BOPB de data 20/02/2019, al DOGC n.º 7814 de data
20/02/2019 i en el taulell d’anuncis de la Corporació, sense que durant l’esmentat
termini s’hagi presentat cap al·legació, per la qual cosa aquest acord ha esdevingut
definitiu i s’ha publicat el seu text íntegre al BOPB de data 04/04/2019.
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3. La convocatòria núm. 04/19 per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva del servei d’educació de l’any 2019, va ser aprovada per Decret
d’Alcaldia núm. 1366/19 de data 30/05/2019, i publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona del dia 13/06/2019 iniciant-se el termini per la presentació de sol·licituds
que va finalitzar el dia 12/07/2019.
4. Totes les sol·licituds s’han presentat dins de termini, tenen per objecte el foment
d’activitats que es consideren d’utilitat pública o interès social vinculades amb la
convocatòria i compleixen amb els requisits establerts a les bases reguladores i a la
normativa aplicable a les subvencions atorgades per les administracions públiques, tal i
com es manifesta a l’informe del servei de data 23/07/2019.
5. L’òrgan col·legiat constituït segons resolució núm. 1678/19 de data 28/06/2019 ha
elaborat proposta de concessió de les subvencions i emplaçat al President d’aquesta
comissió avaluadora per tal que l’elevi a l’òrgan competent.
6. S’ha emès en data 05/08/2019 informe del servei d’educació justificatiu de la necessitat
d’aprovar amb caràcter immediat l’atorgament de la subvenció de concurrència
competitiva núm. 04/19, sense que sigui possible esperar a la propera celebració de la
sessió de la Junta de Govern Local en data 12/09/2019. En aquest sentit, proposa
l’avocació de la competència delegada en favor de l’alcalde per a la seva aprovació.
Fonaments de Dret
1. La competència en la matèria és de l’alcalde, en virtut de les previsions dels articles 21.1
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu homòleg
53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. No obstant, aquest l’ha delegat en la Junta de Govern
Local, mitjançant resolució núm.1580/19, de data 17 de juny de 2019.
2. Resulta necessari aprovar l’atorgament de la subvenció de concurrència competitiva
núm. 04/19 sense que sigui possible, esperar a sotmetre-ho a l’aprovació de la Junta de
Govern Local en la propera sessió que celebri.
3. L’art. 10 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, faculta a
l’òrgan delegant per a avocar la competència delegada quan circumstàncies d’ordre
tècnic o interès públic ho facin convenient.
RESOLUCIÓ,

Primer.- AVOCAR puntualment, per raó d’urgència, la competència delegada en la Junta de
Govern Local en matèria de l’aprovació de l’atorgament de la subvenció de concurrència
competitiva núm. 04/19.
Segon.- APROVAR l’atorgament de la subvenció de concurrència competitiva núm. 04/19
destinada a finançar projectes/activitats que fomentin la promoció de formació i activitats
educatives per a la infància i adolescència per import de 32.000 euros (trenta-dos mil euros) a
les següents entitats:
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Entitat

CIF

Import concedit

ESCOLA MONTSERRAT

Q-5856153-A

1.535,55€

ESCOLA TAQUÍGRAF GARRIGA

Q-5855090-F

2.973,58€

ESCOLA PAU VILA

Q-5855382-G

3.808,89€

ESCOLA M.D.MUNTANYA

Q-5855091-D

3.394,66€

ESCOLA LES ROQUES BLAVES

Q-0801174-D

4.230,45€

ESCOLA COOP. EL PUIG

F-08306367

2.540,15€

ESCOLA ESTEL

B-086672180

2.630,55€

INSTITUT EL CASTELL

S-5800021-G

6.125,80€

INSTITUT EL CAIRAT

Q-5855781-J

4.760,37€

TOTAL

32.000,00€

Activitats
Foment per a la promoció de formació
i activitats educatives per a la infància
i adolescència
Ajuts per l’adquisició de material i
llibres
Material, sortides i colònies
Projectes que requereixen material
escolar / Sortides pedagògiques /
Colònies / Espectacle tema de l’any
11% Despeses sortides i colònies curs
2018-2019
Material escolar / Colònies, camps
d’aprenentatge i intercanvi Dinamarca
/ Natació / Activitats culturals
Projecte l’espai / Projecte igualtat
d’oportunitats (subvenció llibres) /
projecte igualtat d’oportunitats (taller
de medi amb animals) / Projecte
d’igualtat d’oportunitats (festa de la
primavera)
Igualtat d’oportunitats dels infants /
Despeses lloguer sales
escenicomusicals
Projecte transversal tecnologia visual i
plàstica / Projecte teatre

Tercer.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 32.000
euros (trenta-dos mil euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 350 3263 48002 del
pressupost de l’exercici 2019.Donar-ne compte en la Junta de Govern Local, en la propera
sessió que celebri.
Quart: PUBLICAR les subvencions atorgades a través de la plataforma de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Cinquè: DONAR-NE COMPTE en la Junta de Govern Local, en la propera sessió que celebri.
Sisè: NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats interessades i als departaments d’intervenció i
tresoreria als efectes que s’escaiguin.
I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de
l´alcalde, a Esparreguera, el dia 7 d’agost de 2019.
Vist i plau,
L´alcalde,
Eduard Rivas Mateo

El secretari,
Francesc Fernández Ferran
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