
 

 

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 LA SOCIABILITZACIÓ DE LLIBRES I 
MATERIAL. CURS 2022-2023 
Havent-se aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de 
de programes de socialització de llibres i material destinades a les AMPES i AFES dels centres 
públics d’educació infantil i primària d’Amposta per al curs 2022-2023, en data 3 de novembre de 
2022, per Decret d’Alcaldia número 3203/2022. 
Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds per a obtenir subvenció el passat 25 de 
novembre de 2022.  
Havent-se presentat cinc AMPES i AFES i, donat que a la convocatòria especifica, en el punt sisè, 
que l’import màxim a atorgar serà de 40.000 euros, el qual es distribuirà entre els beneficiaris 
atenent als punts obtinguts per cadascun d’ells. 
Si bé a la convocatòria s’estableix els criteris de valoració de les sol·licituds amb tres criteris 
diferents i seguint la puntuació que es detalla per a cadascun d’ells. 
Vist l’informe favorable de la tècnica d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta de data 16/12/22, 
relatiu a l’atorgament d’aquestes subvencions. 
Vist l’informe de fiscalització de requisits bàsics favorable núm. FRB202201175-F emès per la 
interventora de data 22 de desembre de 2022. 
Per l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Atorgar una subvenció a les AMPA i AFA que ho han sol·licitat per al desenvolupament 
de programes de socialització de llibres i material, per al curs 2022-2023. 
SEGON. Aprovar l’atorgament de les subvencions següents: 
AMPA/AFA PUNTUACIÓ  IMPORT ATORGAT 

AFA Consol Ferré 100 10.500,00 € 
AFA Poble Nou del Delta 5,39 594,87 € 

AMPA Miquel Granell 94,64 10.445,05 € 
AMPA Soriano Montagut 94,64 10.445,05 € 

AFA IE Agustí Barberà 67,76 7.478,41 € 

TOTAL: 362,43 39.463,38 € 
TERCER. Disposar la despesa per import de 39.463,38 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02/320/48001 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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