
 

 

Us NOTIFICO que, en data 28 de desembre de 2022, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: 
 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES AMPES I AFA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS 
PER AL CURS 2022-2023 
Havent-se aprovat l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament 
d’Amposta, per acord de Ple de 28 de setembre de 2020. 
Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds per a obtenir subvenció el passat 25 de novembre 
de 2022.  
Havent-se presentat deu entitats i, donat que a les bases especifica, en la clàusula segona, que es repartiran 
20.000 € entre totes les entitats que ho sol·licitin. 
Si bé a les bases s’estableixen els criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds amb sis criteris 
diferents i seguint la puntuació que es detalla per a cadascuna de les entitats. 
Vist l’informe favorable de la tècnica d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta de data 21/12/22, relatiu a 
l’atorgament d’aquestes subvencions. 
Vist l’informe de fiscalització de requisits bàsics favorable núm. FRB202201202-F emès per la interventora de 
data 27 de desembre de 2022. 
Per l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Atorgar una subvenció per a les AMPA i AFA que ho han sol·licitat per a la realització de programes i 
activitats per al curs 2022-2023. 
SEGON. Aprovar l’atorgament de les subvencions següents: 

AMPA/AFA PUNTUACIÓ 2022 IMPORT ATORGAT 

AMPA CEE L’Àngel 29,62 1.035,00 € 
APIMA La Unió Filharmònica 30,35 1.243,34 € 
AMPA Miquel granell 67,75 2.775,50 € 
AFA Consol Ferré 74,48 3.051,21 € 

APA Soriano Montagut 45,75 1.874,23 € 

AFA Poble Nou de Delta 22,72 930,77 € 

AFA Institut Escola Agustí 
Barberà 

94,81 3.884,06 € 

AMPA Col·legi Sagrat Cor 54 2.187,34 € 

AMPA Institut Ramon 
Berenguer IV 

37,04 1.517,41 € 

APIMA Institut de Tecnificació 31,68 1.297,83 € 

TOTAL: 488,2 19.796,69 € 
TERCER. Disposar la despesa per import de 20.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02/320/48000 del pressupost per a l’exercici 2022. 
QUART. Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Educació, informàtica, tresoreria, intervenció i a les 
entitats sol·licitants. 
 
La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes, indicant-li que si es vol impugnar la  present 
resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.   

 
Amposta, a data de la signatura electrònica 

 
El Secretari actal. 
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