
ACORD DE   JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient  número: SBV22022000001 Subvencions  i  prestacions 
econòmiques  mitjançant  el  procediment  de  concurrència  competititva  amb 
finalitat de caràcter social per a menjador escolar, despeses d'escolarització, 
activitats extraescolars i casals d'estiu en el municipi Sant Vicenç dels Horts, 
pel curs 2022-2023. 

Tràmit relacionat:  Resolució d’una part de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria  de  prestacions  econòmiques  per  ajuts  complementaris  de 
menjador del curs 2022-2023.

Vist que en data 28 d’abril de 2022 es va publicar en el BOPB la convocatòria i  
Bases Específiques de concessió de subvenció de atorgament de subvencions 
i  prestacions  econòmiques,  mitjançat  el  procediment  de  concurrència 
competitiva amb finalitat de caràcter social per a menjador escolar, despeses 
d'escolarització,  activitats  extraescolars  i  casals  estiu  curs  22-23,  atenent  a 
l’activitat de foment que els ens locals 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 16 de desembre de 2022 es va aprovar la resolució parcial i provisional 
de la convocatòria de prestacions econòmiques per ajuts complementaris de 
menjador del curs 2022- 2023. 

En l’esmentat acord es va atorgar un termini de 10 dies, als sol·licitants per a 
que presentin la documentació i/o al·legacions que creguessin oportunes, tot 
informant que passat aquest termini sense que se’n presentessin es procediria 
a l’acord de resolució definitiva, termini que va finalitzar en data 24 de gener de 
2023, i es va nomenar la Comissió d’avaluació.

Vist l’informe de la Comissió d’avaluació de data 15 de febrer de 2023, del qual 
es desprèn la urgència del present acord i on es recull la valoració feta per 
aquesta a les al·legacions presentades dels ajuts resolts a la Junta de Govern 
Local  de  data  16  de  desembre  de  2022,  i  que  es  transcriu  una  part  a 
continuació: 

“En primer  lloc  la  Comissió,  procedeix  a  valorar  les  al·legacions  presentades  per  registre  
d’entrada:

 Instància número E2023000595 de data 9 de gener de 2023 



La Sra. Rocio Navarro Alvarado presenta instància on sol·licita informació del motiu pel que no  
pot  accedir  a  les beques de menjador,  de les  seves  filles  matriculades  a  l’Escola  Bressol  
l’Alegria, i que van ser sol·licitades amb números E20220014250 i E2022014251. Una vegada  
fetes les comprovacions, la Comissió es ratifica en la seva proposta inicial de desestimar la  
petició de la Sra. Rocio Navarro Alvarado al considerar que, d’acord amb les dades aportades 
no compleix amb els criteris establerts en les bases que regeixen les presents ajudes tal i com  
s’exposa en el quadre adjunt;

NÚ
M

REGISTRE 
ENTRADA 

AL·LEGACION
S 

Escoles de 
Sant Vicenç 
dels Horts Curs Motiu desestimar al·legacions

1 E2023000595 
Escola 
Bressol  
l’Alegria

P2

D’acord  amb  les  dades 
aportades,  la  sol·licitud  no 
compleix  els  criteris  establerts  
en el punt 13.4 de les bases de  
la  convocatòria.   No  consta 
informe  justificatiu  de 
vulnerabilitat  amb  puntuació  
igual o inferior a 10 punts.

 Instància número E2022035633, de data 16 de desembre de 2022,

La Sra.  Yolanda González Martín  presenta instància  on sol·licita  la  revisió  de  la  resolució  
denegada de la beca menjador del seu fill IPG, matriculat en l’escola IRIS, al considerar que  
compleix amb els requisits establerts en les bases. Una vegada revisada la sol·licitud s’estimen  
les al·legacions presentades atès que consta informe de la tècnica social  amb situació de  
vulnerabilitat

A continuació, i d’acord amb els criteris del Consell Comarcal i del Departament d’Educació de  
la Generalitat de Catalunya, la Comissió procedeix a revisar d’ofici les sol·licituds de menjador  
de l’alumnat de secundària, en aquells centres que disposen d’aquest servei, per tal de verificar  
si alguna d’elles es veuen afectades per aquest canvi. 

Consultat al Centre Salesians Sant Vicenç i per calendari del centre el número màxim de dies  
que es quedaran els alumnes becats de l’ajut complementari de menjador serà de 166 dies.

A la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2022 a aquests alumnes es va aprovar  
un ajut provisional de 142 dies, i per tant s’ha d’ampliar els següents ajuts a 166 dies, quedant  
distribuït de la següent forma:

Nú
m

REGISTRE 
ENTRADA 

Escoles 
de Sant 
Vicenç 

dels 
Horts

Cur
s 

Dies 
Ajuntamen
t aprovació  
provisional  
JGL 
16/12/22

Dies 
Ajuntamen
t aprovació 
provisional  

Tota
l 

dies

 Aporta.  
Ajuntamen

t 

 aport
a 

famíli
a 

 Total  
Despes
a Set-
Des 

 Total 
despes
a Gen-
juny 

Data 
inici

1
E202201309
7

CES 
Salesian
s  

2n 
ESO 

142
24

166
        1,05 € 

        0,
80 € 59,85 €

         11
4,45 € 7/9/2022



2
E202201365
8

CES 
Salesian
s  

2n 
ESO 

142
24

166
        6,18 €  352,26€ 673,62€ 7/9/2022

3
E202201345
8

CES 
Salesian
s  

1r 
ESO 

142
24

166
        6,18 €  352,26€ 673,62€ 7/9/2022

4
E202201428
7

CES 
Salesian
s  

2n 
ESO 

142
24

166
        1,85 €  105,45 € 201,65 7/9/2022

5
E202201510
4 

CES 
Salesian
s  

2n 
ESO 

142
24

166
1,85€  

105,45€ 
€ 201,65€

07/9/202
2

”

Vist l’informe favorable d’Intervenció data 16 de febrer de 2023 que s’adjunta 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 2021LLDR000726 de data 15 de maig de 2021, 
publicat en el BOP de 25 de maig de 2021, modificat pel Decret d'Alcaldia núm.  
2021LLDR001280  de  20  de  setembre  de  2021,  publicat  en  el  BOP  de  5 
d'octubre de 2021, la Junta de Govern Local acorda:

ACORDS

Primer.- Aprovar la urgència del present acord, en base a l’informe emès per la 
comissió que s’adjunta a l’expedient. 

Segon.-  Denegar  amb  caràcter  definitiu,  de  conformitat  amb  les  bases 
publicades en el  BOPB en data 28 d’abril  de 2022, les següents sol·licituds 
presentades  a  la  convocatòria  de  prestacions  econòmiques  per  ajuts 
complementaris de menjador del  curs 2022 – 2023,  de la Junta de Govern 
Local  de data 16 de desembre de 2022, pels motius que es detallen en el  
següent llistat: 

NÚM
REGISTRE 
ENTRADA 

Escoles de Sant 
Vicenç dels Horts Curs resolució 

1 E2022012115 CES Salesians  2n ESO no reuneix requisits vulnerabilitat 



2 E2022012038 CES Salesians  3r ESO no reuneix requisits vulnerabilitat 

3 E2022012040 CES Salesians  2n ESO no reuneix requisits vulnerabilitat 

4 E2022012949 CES Salesians  1r ESO no reuneix requisits vulnerabilitat 

5 E2022012953 CES Salesians  3r ESO no reuneix requisits vulnerabilitat 

6 E2022012952 CES Salesians  3r ESO no reuneix requisits vulnerabilitat 

7 E2022013045 CES Salesians  1r ESO Aprovat 100% CC

8 E2022013810 CES Salesians  3r ESO no reuneix requisits vulnerabilitat 

9 E2022013811 CES Salesians  1r ESO no reuneix requisits vulnerabilitat 

10 E2022014005 CES Salesians  1r ESO no reuneix requisits vulnerabilitat 

11 E2022015401 CES Salesians  4t ESO no reuneix requisits vulnerabilitat 

12 E2022015406 CES Salesians  2n ESO no reuneix requisits vulnerabilitat 

13 E2022019837 CES Salesians  4t ESO Aprovat 100% CC

14 E2022013069
Escola  Bressol 
Alegria  P2 no reuneix requisits vulnerabilitat 

15 E2022013367
Escola  Bressol 
Alegria  P1 no reuneix requisits vulnerabilitat 

16 E2022014551
Escola  Bressol 
Alegria P2 No reuneix requisits vulnerabilitat

17 E2022015845
Escola  Bressol 
Alegria  P2 BAIXA

18 E2022017614
Escola  Bressol 
Alegria  P2 no reuneix requisits vulnerabilitat 

19 E2022017912
Escola  Bressol 
Alegria  P1 no reuneix requisits vulnerabilitat 

20 E2022018533
Escola  Bressol 
Alegria  P1 no reuneix requisits vulnerabilitat 

21 E2022019932
Escola  Bressol 
Alegria  P2 no reuneix requisits vulnerabilitat 

22 E2022021917
Escola  Bressol 
Alegria  P1 no matriculat

23 E2022022049
Escola  Bressol 
Alegria  P2 no reuneix requisits vulnerabilitat 

24 E2022011604
Escola Bressol Petit 
Mamut  P2 no reuneix requisits vulnerabilitat 

25
E2022011831 
fill 2

Escola Bressol Petit 
Mamut  P0 

baixa-  no  reuneix  requisits 
convocatòria

26 E2022012597
Escola Bressol Petit 
Mamut  P1 no reuneix requisits vulnerabilitat 

27 E2022013546
Escola Bressol Petit 
Mamut  P2 no reuneix requisits vulnerabilitat 

28
E2022014418 
fill 1

Escola Bressol Petit 
Mamut  P2 no reuneix requisits vulnerabilitat 

29 E2022015801
Escola Bressol Petit 
Mamut  P2 no reuneix requisits vulnerabilitat 

30
E2022021882 
fill 1

Escola Bressol Petit 
Mamut  P2 repetit E2022014418 FILL 1

Tercer.- Desestimar  l’al·legació  amb  número  de  registre  d’entrada 
E2023000595, atès que no consten els criteris de vulnerabilitat per puntuació 
complementaria i en conseqüència denegar definitivament de conformitat amb 
les bases publicades en el BOPB en data 28 d’abril de 2022:

NÚM
REGISTRE 
ENTRADA 

Escoles de Sant 
Vicenç dels Horts Curs resolució 

16 E2022014250 Escola Bressol Alegria  P2 no reuneix requisits vulnerabilitat 

17 E2022014251 Escola Bressol Alegria  P2 no reuneix requisits vulnerabilitat 



Quart.-  Estimar l’al·legació amb número de registre d’entrada  E2022035633 
per quedar acreditat els criteris de vulnerabilitat per puntuació complementaria i 
en  conseqüència  aprovar  definitivament de  conformitat  amb  les  bases 
publicades en el  BOPB en data 28 d’abril  de 2022,  atorgant-se els següent 
imports:

Núm
REGISTRE 
ENTRADA 

Escoles de 
Sant Vicenç 
dels Horts Curs 

dies 
Ajuntament

 Aporta. 
Ajuntament 

 aporta 
família 

 Total 
Despesa Set-

Des 

 Total 
despesa 

Gen-juny Data inici

33 E2022013164 Escola Iris EE 180 3,02 0,80 214,42€ 329,18 05/09/2022

Cinquè.- Denegar provisionalment  de conformitat amb les bases reguladores 
publicades en el BOPB en data 28 d’abril de 2022, i concretament sobre les 
prestacions  econòmiques  de  la  convocatòria  d’ajuts  complementaris  de 
menjador curs 22-23, que es detallen en el següent llistat, per haver concedit el  
Consell Comarcal la beca al 100% :

NÚM
REGISTRE 
ENTRADA 

Escoles de Sant 
Vicenç dels Horts Curs resolució 

4 E2022014188 CES Salesians 2n ESO
Denegar  ajut  per  aprovació  per  part  del  CC 
100% per incompatibilitat del punt 13.4 bases

6 E2022014975 CES Salesians 3r ESO
Denegar  ajut  per  aprovació  per  part  del  CC 
100% per incompatibilitat del punt 13.4 bases

Sisè.-  Atorgar,  provisionalment,  de  conformitat  amb  les  bases  reguladores 
publicades en el BOPB en data 28 d’abril de 2022, i concretament sobre les 
prestacions  econòmiques  de  la  convocatòria  d’ajuts  complementaris  de 
menjador curs 22-23, que es detallen en el següent llistat, pels imports que es 
concreten, fent un import de 402,57€ any 2022 i  618,03€  per l’any 2023, per 
haver concedit el Consell Comarcal la beca al 70% :

Núm
REGISTRE 
ENTRADA 

Escoles de Sant 
Vicenç dels Horts Curs 

dies 
Ajuntament

 Aporta. 
Ajuntament 

 aporta 
família 

 Total Despesa 
Set-Des 

 Total 
despesa 

Gen-juny Data inici

26 E2022013887 Escola Iris EE 180 5,67 € 402,57 € 618,03 5/9/2022

Setè.-  Atorgar,  amb  caràcter  definitiu,  de  conformitat  amb  les  bases 
reguladores publicades en el BOPB en data 28 d’abril de 2022, i concretament 
sobre les prestacions econòmiques de la convocatòria d’ajuts complementaris 
de  menjador  curs  22-23,  que  es  detallen  en el  següent  llistat  a  favor  dels  
sol·licitants pels imports que es concreten, fent un import  de  7.697,82€ any 
2022 i 12.002,62€  per l’any 2023.



Núm
REGISTRE 
ENTRADA 

Escoles de Sant 
Vicenç dels Horts Curs 

dies 
Ajuntament

 Aporta. 
Ajuntament 

 aporta 
família 

 Total Despesa 
Set-Des 

 Total 
despesa 

Gen-juny Data inici

9 E2022013380
Escola  Bressol 
Alegria  P2 186         4,85 €             344,35 €        557,75 €  

10 E2022013501
Escola  Bressol 
Alegria  P2 186         4,85 €             344,35 €        557,75 €  

11 E2022014637
Escola  Bressol 
Alegria  P1 186         4,85 €             344,35 €        557,75 €  

12 E2022017734
Escola  Bressol 
Alegria  P2 186         4,85 €             344,35 €        557,75 €  

13 E2022018061
Escola  Bressol 
Alegria  P1 186         4,85 €             344,35 €        557,75 €  

14 E2022019243
Escola  Bressol 
Alegria  P2 186         4,85 €             344,35 €        557,75 €  

15 E2022019245
Escola  Bressol 
Alegria  P1 186         4,85 €             344,35 €        557,75 €  

16 E2022012922
Escola  Bressol 
Petit Mamut  P1 186         4,85 €             344,35 €        557,75 €  

17 E2022017833
Escola  Bressol 
Petit Mamut  P1 186         6,50 €             461,50 €        747,50 €  

18 E2022019069
Escola  Bressol 
Petit Mamut  P2 186         4,85 €             344,35 €        557,75 €  

19 E2022020092
Escola  Bressol 
Petit Mamut  P1 186         4,85 €             344,35 €        557,75 €  

20 E2022011472 Escola Iris  EE 180         9,20 €         0,80 €            653,20 €     1.002,80 € 5/9/2022

21 E2022011493 Escola Iris  EE 180         3,02 €         0,80 €            214,42 €        329,18 € 5/9/2022

22 E2022011935 Escola Iris  EE 180         3,02 €         0,80 €            214,42 €        329,18 € 5/9/2022

23 E2022014176 Escola Iris  EE 180         3,82 €             271,22 € 
           271,2

2 € 5/9/2022

24 E2022012272 Escola Iris  EE 180         5,67 €             402,57 €        618,03 € 5/9/2022

25 E2022013538 Escola Iris  EE 180         9,20 €         0,80 €            653,20 €     1.002,80 € 5/9/2022

27 E2022013561 Escola Iris  EE 180         3,82 €             271,22 €        416,38 € 5/9/2022

28 E2022014190 Escola Iris  EE 180         5,67 €             402,57 €        618,03 € 5/9/2022

29 E2022014230 Escola Iris  EE 180       10,00 €             710,00 €     1.090,00 € 5/9/2022

Vuitè.-  Procedir  a la revisió de les sol·licituds que s’indiquen a continuació, 
d’acord amb els criteris establerts pel Consell Comarcal i aprovar amb caràcter 
provisional de conformitat amb les bases reguladores publicades en el BOPB 
en data 28 d’abril de 2022, i concretament sobre les prestacions econòmiques 
de la  convocatòria  d’ajuts  complementaris  de  menjador  curs  22-23,  que es 
detallen en el següent llistat, fent un import de 869,82 € any 2022 i 1.864,99 € 
per l’any 2023:

Núm
REGISTRE 
ENTRADA 

Escoles de Sant 
Vicenç dels Horts Curs 

Dies 
Ajuntament 
aprovació 
provisional 
JGL 
16/12/22

Dies 
Ajuntament 
aprovació 

provisional 
Total 
dies

 Aporta. 
Ajuntament 

 aporta 
família 

 Total Despesa 
Set-Des 

 Total 
despesa 
Gen-juny Data inici

1 E2022013097 CES Salesians  2n ESO 142 24 166         1,05 € 
        0,80 

€ 59,85 €
         114,45 

€ 7/9/2022

2 E2022013658 CES Salesians  2n ESO 142 24 166         6,18 €  352,26€ 673,62€ 7/9/2022

3 E2022013458 CES Salesians  1r ESO 142 24 166         6,18 €  352,26€ 673,62€ 7/9/2022



4 E2022014287 CES Salesians  2n ESO 142 24 166         1,85 €  105,45 € 201,65 7/9/2022

5 E2022015104 CES Salesians  2n ESO 142 24 166 1,85€  105,45€ € 201,65€ 07/9/2022

Novè.- Atorgar un termini de 10 dies a tots els sol·licitants que se’ls ha atorgat  
o denegat, de forma provisional, les seves peticions, per a que presentin les 
al·legacions que creguin oportunes, tot informant que passat el termini sense 
que se’n presentin es procedirà a l’acord de resolució definitiva.

Desè.-  Indicar als beneficiaris que la subvenció atorgada definitivament en el 
punt  quart  i  setè  del  present  acord,  s’entendrà  tàcitament  acceptada  pel 
transcurs de deu dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió 
sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.

Onzè.-  Informar als interessats que la resolució d’atorgament provisional  no 
crea  cap  dret  a  favor  del  beneficiari  proposat  davant  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç  dels  Horts  mentre  no  s’hagi  notificat  l’atorgament  definitiu  de  la 
subvenció.

Dotzè.-  Aprovar la remissió a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la 
informació sobre les resolucions de concessió recaigudes en els termes del que 
disposa  l’article  18  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de 
subvencions,  modificat  per  la  Llei  15/2014,  de  16  de  setembre,  de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.

Tretzè.-  Remetre  al  Portal  de  Transparència  la  informació  de  les  presents 
concessions, així com a la pàgina web municipal.

Catorzè.- Fer trasllat d’aquest acord al Departament d’Intervenció.

Sant Vicenç dels Horts, 

[Firma]
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