
 

 

Us NOTIFICO que, en data 19 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord 
següent: 
 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE PROGRAMES SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL 
DESTINAT A AMPA I AFA CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA D’AMPOSTA CURS 
2021-2022 
Atès que la Junta de Govern Local en data 31 de maig de 2021 va aprovar la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per la realització de programes de socialització de llibres i material 
destinades a AMPES i AFES dels centres públics d’educació infantil i primària d’Amposta per al 
curs 2021-2022. 
Atès que ha finalitzat el període de presentació de sol·licituds per a obtenir subvenció el passat 
28 de juny de 2021.  
Atès que s’han presentat cinc AMPES i AFES i, donat que a la convocatòria especifica, en el punt 
setè, 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. 
Atès que 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 de cultura de data 13 de juliol de 2021. 
Vist l'informe d’intervenció limitada prèvia de requisits bàsics emès per la Interventora de 
14/07/2021. 
De conformitat amb les atribucions conferides a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i pels articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
Per l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Atorgar una subvenció per a les AMPES i AFES que ho han sol·licitat per la realització del 
programa de socialització de llibres i material, per al curs 2021-2022. 
SEGON.  Reconèixer l'obligació de la subvenció als centres escolars pels imports que es detallen a 
continuació 
AMPA/AFA PUNTUACIÓ  IMPORT ATORGAT IMPORT 

SOL·LICITAT 
AMPA Soriano Montagut 100 10.349,29 € 12.000,00 € 
AFA Poble Nou del Delta 8,5 550,00 € 550,00 € 
AMPA Miquel Granell 100 10.349,29 € 11.825,50 € 
AFA Consol Ferré 100 10.349,29 € 10.500,00 € 
AFA IE Agustí Barberà 78 8.072,45 € 10.000,00 € 
TOTAL: 386,5 39.670,32 €  
TERCER. Donar trasllat del present acord als interessats, àrea d’educació, intervenció i tresoreria. 
 
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.  
 

El Secretari actal. 
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