
 

Em plau comunicar-li que a data 30 de desembre de 2021 el Sr. Alcalde va dictar el decret número 
3266/2021: 
 
“ASSUMPTE: Atorgament de subvencions AMPES 
 
ANTECEDENTS 
PRIMER. 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. 
SEGON. Havent finalitzat el període de presentació de sol•licituds per a obtenir subvenció el passat 24 de 
novembre de 2021.  
TERCER. Havent-se presentat vuit entitats i, donat que a les bases especifica, en la clàusula primera, que es 
repartiran 20.000 € entre totes les entitats que ho sol•licitin. 
QUART. 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. 
CINQUÈ. D’acord amb l’informe de la tècnica. 
SISÈ. Vist l'informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, emes conjuntament pel TAE 
d’Intervenció i la Interventora,  de 29 de desembre de 2021. 
 
FONAMENTS DE DRET 
D'acord amb les facultats que m'atorga  l'article 21 de la llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les Bases de 
Règim Local i l'article 10 de la llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, el qual  disposa que els òrgans 
superiors podran avocar per al seu coneixement, d’un o diferents assumptes, la resolució del qual 
correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius depenents, quan circumstàncies 
d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho faci convenient.... En tot cas, l’avocació es 
realitzarà mitjançant acord motivat que haurà de ser notificat als interessats en el procediment, si els 
hagués, amb anterioritat a la resolució final que es dicti. 
 

HE RESOLT 
PRIMER. Avocar la competència  delegada a la Junta de Govern Local únicament pel que fa a la competència 
per a aquest assumpte. 
SEGON. Atorgar les subvencions  a les associacions de mares i pares d’alumnes per a la realitzacío de 
programes i activitats per al curs 2020-2021 i/o 2021-2022 que es detallen a continuació: 
AMPA/AFA        PUNTUACIÓ 2021    IMPORT ATORGAT 
APIMA Unió Filharmònica     22,3        1.000,00 € 
AFA poble Nou de Delta     12,7            603,18 € 
AMPA Institut Ramon Berenguer IV  56,7        2.692,95 € 
AFA Consol Ferré       69         3.277,13 € 
AMPA Miquel Granell      65         3.087,15 € 
AMPA Soriano Montagut     56         2.659,7 € 
AFA Institut Escola Agustí Barberà   80,4        3.818,57 € 
AMPA Col•legi Sagrat Cor     55         2.802,18 € 
TOTAL:          421,1        19.940,87 € 
TERCER. Donar trasllat del present a les interessades, Intervenció i Regidoria d’educació.” 
 
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. 
 

La Secretària actal. 
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