CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ESCOLA JOSEP MADRENYS
PER RENOVACIÓ MATERIAL INFORMÀTIC
JGL 2020000018
Vista la sol·licitud de subvenció de la Sra. Magdalena Roqueta Bru, en representació
de l’escola Josep Madrenys de Vilobí d’Onyar, amb número d’entrada a aquest
ajuntament E2020005522 de data 11 de novembre de 2020, sol·licitant una subvenció
per a la renovació de material informàtic amb l’objectiu de crear un ambient educatiu i
pedagògic el màxim de motivador i significatiu possible a l’escola Josep Madrenys per
desenvolupar la nova metodologia basada en el treball per projectes i el treball
cooperatiu.
Atès que es va pressupostar nominativament la subvenció al pressupost municipal de
l’exercici 2020 d’aquesta Corporació.
Atès l’informe favorable de la Tècnica d’Educació.
Vist el certificat d’intervenció de retenció de crèdit d’existència de crèdit adequat i
suficient.
Valorada positivament la proposta per la regidoria d’educació d’aquest Ajuntament,
Fonaments jurídics
1.- Atès que segons els articles 240.1 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, i 122.1
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), els ens locals poden atorgar
subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen
les competències locals.
2.- Atès que segons els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant, LGS), 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la LGS (en endavant, RLGS), i 125 del ROAS, les
subvencions es poden atorgar en règim de concurrència competitiva, o bé de forma
directa.
3.- Atès que segons els articles 22.2.a) i 28 de la LGS, 65 RLGS, i 125.2 del ROAS,
les subvencions es poden atorgar directament quan estiguin previstes singularment en
el pressupost municipal.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest ajuntament,
mitjançant Decret 2019DECR000320 de data 8 de juliol de 2019, s’ACORDA:
Primer. CONCEDIR la subvenció econòmica per import de 3.000 € a favor de l’Escola
Josep Madrenys, com seguidament es detalla:
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Entitat

Concepte

Aplicació

Import concedit que
s’haurà de justificar

Escola
Josep
Madrenys

Renovació material informàtic
(6 torres d’ordinador, les
corresponents llicències i 1
projector per les aules)

6.326.48015

3.000 €

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 3.000 € amb càrrec a la partida
pressupostària 6.326.48015 del pressupost municipal vigent i APROVAR I ORDENAR
el pagament de 1.500 € en concepte de bestreta.
Tercer.- SUBJECTAR l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al
compliment de les següents condicions:
• Justificar en el termini màxim de tres mesos des de l’exercici de l’activitat per la
qual s’atorga la subvenció, mitjançant la presentació del model de justificació
elaborat per la intervenció municipal i aprovat per la corporació.
• S’haurà d’executar l’activitat subvencionada de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació.
• El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions
de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de
l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici
de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
• Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de
la finalització del termini de presentació de les justificacions.
• Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.
• Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de
qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la
sol·licitud.
• La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per
altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del
projecte/activitat a desenvolupar.
•
•

S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat
expressament les seves objeccions en el termini de 10 dies hàbils comptador
des de la data de la notificació de la present resolució.
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix la Llei
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.

Quart.- ENVIAR el text de la present resolució i les dades estructurades de la
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Escola Josep Madrenys.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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