
ACORD DE   JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient  número: SBV22021000002  Subvencions  i  prestacions 
econòmiques, mitjançant el  procediment de concurrència competitiva amb la 
finalitat de caràcter social per a escoles bressol municipals, menjador escolar, 
despeses  d'escolarització,  activitats  extraescolars,  casals  d'estiu  i  escoles 
bressol curs 2021-2022

Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  modificació  de  les  bases  reguladores 
específiques i la convocatòria per l’any 2021 de les subvencions i prestacions 
econòmiques  amb  la  finalitat  de  caràcter  social  per  a  menjador  escolar, 
despeses  d’escolarització,  activitats  extraescolars,  casals  d’estiu  i  escoles 
bressol curs 2021-2022.

Les activitats de foment dels ens locals s’exerceixen d’acord amb els principis 
de publicitat, d’objectivitat, de lliure concurrència i d’igualtat i amb adequació a 
la legalitat pressupostària.

En data 11 de juny de 2020, l’Ajuntament va aprovar les bases reguladores 
específiques de les subvencions de les subvencions i prestacions econòmiques 
amb  la  finalitat  de  caràcter  social  per  a  menjador  escolar,  despeses 
d’escolarització, activitats extraescolars, casals d’estiu i escoles bressol.

Consta a l’expedient l’informe del tècnic del Cap de Serveis Socials de data 22 
de febrer de 2021, que justifica la conveniència i/o necessitat d’aprovar aquests 
ajuts  de  les  regidories  d’Educació,  Esports,  Serveis  Socials  i  Joventut  per 
atendre les dificultats socioeconòmiques de moltes famílies del nostre municipi, 
provocades en la immensa majoria dels casos de crisis econòmica, fent que hi  
hagi un nombre important d’infants i adolescents del nostre municipi en una 
situació d’alta vulnerabilitat i del qual es desprèn la urgència del present acord.

Vist l’informe favorable emès per l’Interventor municipal, de data 23 de febrer 
de 2020 que consta a l’expedient.

De conformitat amb allò que estableix el Capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de  
novembre, general de subvencions, modificada per la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre,  de  racionalització  del  sector  públic  i  altres  mesures  de  reforma 
administratives, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el 
Reglament  que  desenvolupa  l’esmentada  llei,  i  les  Bases  Generals  per 



l’Atorgament de subvencions aprovades per Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts de 26-05-04 i amb última modificació per Ple de 31-01-07.

D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 2019LLDR001011  de data 25 de juny de 2019,  
publicat en el BOP d'11 de juliol de 2019 la Junta de Govern Local acorda: 

ACORDS

Primer.- Aprovar la modificació de les Bases específiques de les subvencions i  
prestacions econòmiques de caràcter social per al curs escolar 2021-2022 pel 
que  fa  als  ajuts  complementaris  de  menjador,  als  ajuts  a  l’escolaritat  i  les 
activitats extraescolars i els ajuts de casals d’estiu per a l’any 2020, segons la  
justificació  de  la  Cap  d’Àrea  de  Serveis  a  les  Persones,  que  queden 
incorporades a les bases que s’adjunten al present acord.

Segon.-  Aprovar  la  convocatòria  pública  per  a  la  concessió,  en  règim  de 
concurrència, de les subvencions i prestacions econòmiques de caràcter social 
per al curs escolar 2021-2022 pel que fa als ajuts complementaris de menjador, 
els ajuts a l’escolaritat i les activitats extraescolars i els ajuts de casal d’estiu 
per a l’any 2021, regulades en les Bases específiques aprovades en el present 
acord. 

Tercer. - Aplicar una autorització de despesa per un import de 451.250 €.

Quart.- Aprovar el nomenament de la comissió d’avaluació, que és la comissió 
o jurat format pel Cap de Serveis Socials, el Cap del servei d’educació, El Cap 
de Joventut i Infància i el Tècnic d’Esports i  la Cap d’Àrea de Serveis a les 
Persones.

Cinquè.-  La  convocatòria,  conjuntament  amb  l’aprovació  de  les  Bases 
Específiques i  el  text  de  les  mateixes,  es  publicarà  al  Butlletí  Oficial  de  la 
Província, a la Base de Datos Nacional de subvenciones, a la pàgina web i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi que s’hi puguin presentar durant un termini 
de 20 dies les al·legacions i/o reclamacions que es considerin pertinents.

Cas que les publicacions finalitzin en diferents dates els 20 dies començaran a 
comptar des de la data de la darrera publicació. 

Aquestes bases es consideraran fermes si transcorregut el termini de 20 dies, 
descrit  anteriorment,  no  s’han  presentat  al·legacions  i/o  reclamacions  a  les 
mateixes. A més, la seva vigència serà indefinida mentre no es modifiquin o es 
deroguin. 



Sisè.-  Fixar  que  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds  serà  per  a  cada 
convocatòria:

- Per  als  ajuts  complementaris  de  menjador  i  ajuts  a 
l’escolaritat:  des de  l’endemà de la data de publicació al  Diari 
Oficial  (BOP)  i  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones 
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index), pàgina web 
i  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament.  Cas  que  les  publicacions 
sortissin en diferents dates el termini començarà a comptar des de 
la  darrera  publicació  de  l’aprovació  de  la  convocatòria  pública 
d’aquestes,  per al curs escolar fins al dia  10 de setembre de 
2021.

En relació  als casos d’alumnes en situació de fragilitat  social  i 
econòmica la sol•licitud es podrà tramitar mitjançant proposta del 
tècnic de serveis socials que realitza el seguiment de la situació.

 

- Per als Casals d’estiu: des  de l’endemà de la data de publicació 
al Diari Oficial (BOP) i Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index), pàgina web 
i  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament.  Cas  que  les  publicacions 
sortissin en diferents dates el termini començarà a comptar des 
de la darrera publicació de l’aprovació de la convocatòria pública 
d’aquestes, fins a dia 28 de maig de 2021, s’estableix un període 
posterior al termini esmentat fins a la finalització del casal  per 
atendre,  d’acord  amb  la  disponibilitat  pressupostària  i  previ 
informe tècnic social, els casos d’alumnes en situació de fragilitat 
social i econòmica.

En relació  als casos d’alumnes en situació de fragilitat  social  i 
econòmica la sol·licitud es podrà tramitar mitjançant proposta del 
tècnic de serveis socials que realitza el seguiment de la situació. 

- Per a les activitats extraescolars: des de  l’endemà de la data de 
publicació  al  Diari  Oficial  (BOP)  i  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones 
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index),pàgina  web 
i  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament,.  Cas  que  les  publicacions 
sortissin en diferents dates el termini començarà a comptar des 



de la darrera publicació de l’aprovació de la convocatòria pública 
d’aquestes per al curs escolar fins al 30 de setembre de 2021. 

- Per als ajuts complementaris de menjador, ajuts a l’escolaritat i 
casals d’estiu, s’estableix un període posterior al termini esmentat 
fins a la finalització del curs escolar per atendre, d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària i previ informe tècnic social, els casos 
d’alumnes  en  situació  de  fragilitat  social  i  econòmica  amb 
puntuació  igual  o  superior  a  10  punts,  sempre  dins  del  curs 
escolar de la convocatòria. 

Cas  que  es  presentessin  al·legacions  o  reclamacions  que  comportessin  la 
modificació substancial de les bases, el termini de convocatòria per presentar  
instàncies restaria suspès fins a la data de publicació al BOPB, Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
de les noves bases modificades. Cas que les al·legacions o reclamacions no 
s’estimessin  o  no  comportessin  modificació  substancial,  es  resoldrien  en  el 
tràmit  de  resolució  provisional  de  la  concessió  de  les  subvencions  i  no 
comportarien suspensió de la convocatòria.

Setè.- Donar trasllat de l’acord al Departament d’Intervenció.

Sant Vicenç dels Horts, 

[Firma]
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