
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE

PROGRAMES DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DESTINADES A LES AMPA i AFA DELS

CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA D’AMPOSTA PER AL CURS 2022-2023

Enllaç de referència a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta:

https://www.amposta.cat/ca/n2/informacio-ofciaa/aauts-i-subvencions

Es  fa  púbaica  aa  convocatòria  de  subvencions,  mitaançant  procediment  de  concurrència

competitiva,  per  aa  desenvoaupament  de  programes  de  sociaaització  de  aaibres  i  materiaa

destinades a aes AMPA i AFA deas centres púbaics d’infantia i primària d’Amposta per aa curs

2022-2023, aprovada per  Decret d’Aacaadia número 3203/2022, de data 3 de novembre de

2022.

Ea termini per aa presentació de soa·aicituds és ea que es detaaaa a aa a’articae 9 de aa present

convocatòria.

1. Bases reguladores

Ordenança  generaa  reguaadora  de  aa  concessió  de  subvencions  de  a’Aauntament  d’Amposta,

aprovades per acord de Pae de 29 de auaioa de 2019 i pubaicades aa BOPT ea 8 d’agost de 2019 amb

CVE 2019-07271, posteriorment modifcades per acord dea Pae de data 28 de setembre de 2020

pubaicades aa BOPT en data 8 d’octubre de 2020 amb CVE 2020-07015, i per úatim, acord de data

28 de auny de 2021 i pubaicat aa BOPT ea 7 de auaioa de 2021 amb CVE 2021-06050.

2. Crèdits         pressupostaris         als         quals         s’imputa         la         subvenció         i         quantia         total         màxima         de         les  

subvencions

Ea crèdit pressupostari màxim  assignat a aa present convocatòria  és  de  40.000,00  euros,

fnançant-se amb  càrrec a a’apaicació pressupostària  02/320/48001  Sociabiaització  de  aaibres  dea

pressupost municipaa de a’exercici 2022.

3. Objecte,     condicions     i     finalitat     de     la     concessió     de     les     subvencions  

L’obaecte d’aquesta convocatòria és aa reguaació de aa concessió de subvencions en règim de

concurrència  competitiva,  dins deas  aímits  estabaerts  en  eas  pressupostos  municipaas, per  aa

desenvoaupament de programes de sociaaització de aaibres i materiaa destinades a aes AMPA i AFA deas

centres púbaics  d’infantia  i  primària d’Amposta per  aa  curs 2022-2023.  Té per obaectiu fomentar aa

sostenibiaitat  i  ea  consum  responsabae  en  eas  centres  educatius  i  entre  aes  famíaies  de  a’aaumnat

mitaançant aa reutiaització de aaibres i materiaa, aa quaa cosa permet una reducció important deas residus
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generats en matèria d’educació. A aa vegada, també pretén faciaitar a’accés a a’educació a tot a’aaumnat i

garantir a’equitat, reduint aa despesa econòmica que aes famíaies han d’assumir a a’inici dea curs escoaar.

4. Procediment     de   c  oncessió  

Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, resoaent-se tot a’expedient en una

única resoaució.

5. Persones beneficiàries

Podran presentar soa·aicitud de subvenció totes aes associacions de famíaies d’aaumnes (AFA) o

aes associacions de pares i mares (AMPA) deas centres púbaics d’educació infantia i primària de

aa  ciutat  d’Amposta  que compaeixin eas  requisits  fxats  a  aa  base segona de aes  bases

reguaadores.

6. Requisits dels projectes a subvencionar

Que s’impaementin en centres educatius  púbaics  d’infantia  i  primària dea  terme municipaa

d’Amposta.

Que contempain un sistema de reutiaització de aaibres o materiaa per a ús de a’aaumnat, amb

a’obaectiu de fomentar aa sostenibiaitat i aa reducció de residus generats.

Que repercuteixi en a’import que han de pagar aes famíaies en concepte d’adquisició d’aquest

materiaa,  en  aa  manera  que  a’AMPA/AFA  i  ea  centre  ho  considerin  més  adequat  per  aa

desenvoaupament dea seu proaecte educatiu de centre.

7. Import     de     les     subvencions  

L’import màxim a atorgar serà de 40.000,00 euros, ea quaa es distribuirà entre eas benefciaris atenent

aas punts obtinguts per cadascun d’eaas.

8. Criteris     per     a     l’atorgament  

La vaaoració fnaa dea proaecte resuatarà de aa suma de aa puntuació obtinguda un cop vaaorats

eas criteris, amb un màxim de 100 punts:

a) Criteri de quaaitat     (fns     a   20   punts):  

Criteris que avaauen aa quaaitat dea proaecte

 Educació ambientaa i sostenibiaitat (fns a 10 punts)

 Educació per aa incausió sociaa i aa iguaatat d’oportunitats (fns a 10 punts)

b) Criteri d’oferta de paaces escoaars  (fns a 80 punts):  
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 Es vaaorarà a’oferta de paaces escoaars per a totes aes aínies d’educació infantia i primària

de cadascun deas centres, estabaertes pea Departament d’Educació de aa Generaaitat de

Cataaunya (80 punts).

9. Presentació         de         sol·licituds,         atorgament,         termini         i         forma         de         justificació         del   compliment

de     la     finalitat     per     la     que     es     concedeix     l’ajut  .

 Sol·licitud i forma:  

La soa·aicitud haurà d’anar signada pea president o presidenta de a’entitat soa·aicitant o per aa persona

que actuï en representació aegaa en ea cas de aes entitats, i en ea cas de aes empreses pea tituaar de

a’activitat econòmica.

Documentació annexa a aa soa·aicitud:

 Fuaa de soa·aicitud

 Document SEPA

 Redacció dea proaecte de sociaaització detaaaat, en què s’incaourà:

 La tipoaogia de aaibres i de materiaa que s’adquirirà

 Pressupost  dea  proaecte  a  desenvoaupar,  que  contempai  aa  despesa  prevista  i  eas

ingressos  que  es  rebin  per  part  de  famíaies  o  aatres  administracions  pea  mateix

concepte

 L’oferta de paaces assignades pea Departament d’Educació per a cadascun deas niveaas

educatius dea centre

Amb aa presentació de aa soa·aicitud aa persona soa·aicitant manifesta que compaeix eas

requisits i condicionants de aa present convocatòria, decaarant responsabaement de a’exactitud de

aa seva instància.

Les soa·aicituds i aatres tràmits associats aa  procediment de concessió, verifcació i controa de

aes subvencions es reaaitzaran de forma teaemàtica, a través dea canaa eaectrònic habiaitat per

a’Aauntament d’Amposta, seguint aes instruccions previstes en aquest articae.

Les soa·aicituds es podran presentar de manera presenciaa o teaemàtica.

 Per poder presentar aa soa·aicitud de manera presenciaa, s’haurà de presentar una

instància  genèrica  en  paper  aa  Registre  de  a’Aauntament  d’Amposta  (Paaça  de

a’Aauntament,  3-4),  auntament  amb  ea  modea  de  soa·aicitud  i  tota  aa  documentació

requerida.

 Per  poder  presentar  aa soa·aicitud  eaectrònicament, caa  que  es  disposi  d'una

identitat digitaa. Eas sistemes d’autenticació de aa identitat digitaa acceptats son eas següents:
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◦ Certifcats digitaas, per exempae, a’idCAT, DNI eaectrònic, certifcats de a’FNMT, etc.

◦ Ca@ve, sistema orientat a unifcar i simpaifcar a’accés eaectrònic deas ciutadans

aas serveis púbaics.

◦ idCAT-Mòbia,  sistema  d’identifcació  i  signatura  eaectrònica  mitaançant  dispositius

mòbias. La inexactitud, aa faasedat o a'omissió de caràcter essenciaa de quaasevoa de

aes dades faciaitades en ea formuaari de soa·aicitud o document  que a’acompanyi,

comporta aa  no admissió  de  aa  soa·aicitud  de  aa  subvenció,  prèvia  audiència  aa

soa·aicitant i, sens peraudici que pugui constituir-se com a causa de revocació de aa

subvenció si es coneixen aquests fets amb posterioritat aa seu atorgament.

 Temini de presentació de sol·licituds:  

Les soa·aicituds, auntament amb aa documentació exigida,  s’hauran de presentar fins el 25 de

novembre de 2022 aa Registre de a’Aauntament d’Amposta: Paaça de a’Aauntament, 3-4 o bé per via

teaemàtica.

En ea cas que es produeixi una interrupció no paanifcada en ea funcionament deas sistemes

eaectrònics durant a'úatim dia estabaert per a aa presentació de aes soa·aicituds, es prorrogarà ea

termini fns aa següent dia hàbia.

 Justificació:  

Ea  compte austifcatiu s’haurà de presentar com a màxim ea  dia 17 de auny de 2023 i  contindrà aa

següent informació:

1. Memòria austifcativa i de vaaoració dea  p r o a e c t e  d e s e n v o a u p a t  p e r  p a r t  d e

a ’ A M P A / A F A , en què s’especifqui:

 ea nombre d’aaumnat que s’ha benefciat de aa subvenció.

 aa tipoaogia de aaibres i materiaa que s’ha adquirit.

 aa repercussió econòmica que ha tingut sobre a’import que aes famíaies han pagat a

a’inici dea curs, en comparació amb anys anteriors.

 aa  repercussió  mediambientaa  que  ha  tingut  aa  impaementació  dea  proaecte,

especifcant si s’han incorporat novetats respecte aa materiaa o aas aaibres incaosos aa

proaecte de sociaaització dea centre respecte a anys anteriors.

 una vaaoració fnaa de aa impaementació dea proaecte aa centre educatiu.

2. Baaanç econòmic de a’activitat desenvoaupada.

3. Justifcació econòmica: a’import a austifcar serà com a mínim a’import atorgat. S’ha de 

presentar:
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 Reaació caassifcada de aes despeses dea proaecte subvencionat, amb identifcació dea

creditor i dea document, import, data d’emissió, i en ea seu cas data de pagament,

d’acord amb ea modea que estabaeix aa convocatòria.

 Factures originaas o fotocòpies acarades i deas pagaments amb a’extracte bancari

que identifqui aa factura pagada amb ea rebut acreditatiu dea pagament.

 No s’admetran austifcants bancaris de pagament que no recuaain aes dades mínimes

per a poder identifcar caarament que ea pagament de aa factura s’ha dut a terme per

a’empresa soa·aicitant a aa proveïdora.

 Reaació  detaaaada  d’aatres  ingressos  o  subvencions  que  hagin  fnançat a’activitat

subvencionada amb aa indicació de a’import i procedència d’acord amb ea modea que

estabaeix aa convocatòria.

Es consideren despeses subvencionabaes aes que de manera indubtabae responguin a aa

naturaaesa dea proaecte subvencionat i hagin estat meritades i efectivament pagades entre a’1 de auny

de 2022 i ea 31 de maig de 2023.  

Són obaecte de aa convocatòria eas conceptes referits a:

 Laibres de text, de aectura o de consuata

 Materiaa pedagògic

 Materiaa informàtic

 Materiaa escoaar no fungibae

No són obaecte de aa convocatòria eas conceptes referits a:

Materiaa escoaar fungibae

Laicències de aaibres digitaas

Materiaa per equipar i adequar aes auaes aes centres

Sortides de a’aaumnat

Activitats organitzades per aes AFA o AMPA

Xandaaas, bates i aatra indumentària dea centre

Menaador escoaar

Activitats extraescoaars

Eas interessos deutors deas comptes bancaris

Eas interessos, recàrrecs i sancions administratives i penaas

Les despeses de procediments audiciaas

Eas impostos indirectes susceptibaes de recuperació o compensació, ni eas impostos

personaas sobre aa renda

 Termini de presentació de la justificació:  
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Ea termini màxim per a presentar aa documentació austifcativa de aes despeses d’acord

amb aa concessió de aa subvenció i aaut serà fins al 17 de juny de 2023.

10. Forma     i     termini     de     concessió  

1. Ea termini per resoadre i notifcar a’atorgament de aes subvencions serà, com a màxim,

d’un (1) mes a comptar des de aa data aímit dea termini de presentació de aes soa·aicituds,

mitaançant  resoaució  de  aa  Junta  de  Govern  a  proposta  de  a’òrgan  d’instrucció  i  òrgan

coa·aegiat. La manca de resoaució expressa dins d’aquest termini tindrà efecte desestimatori

de aa soa·aicitud de aa concessió de aa subvenció. 

2. L’òrgan  instructor  dea  procediment,  a  aa  vista  de  a’expedient  i  de  a’informe  emès,

formuaarà proposta de resoaució provisionaa, degudament motivada, que serà pubaicat a aa

pàgina web de a’Aauntament i atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des de

a’endemà de aa  pubaicació,  per  a  presentar  aa·aegacions o  recaamacions  a  aa  proposta  de

resoaució provisionaa de a’atorgament de subvencions per aa desenvoaupament de programes

de sociaaització de aaibres i materiaa destinades a aes AMPA i AFA deas centres púbaics d’infantia

i primària d’Amposta per aa curs 2022-2023. Aquesta referida pubaicació tindrà caràcter de

notifcació  aas  interessats.  Les  entitats  i  empreses  podran  soa·aicitar  aa  informació  de  aa

vaaoració dea seu proaecte.

3. Finaaitzat a’anterior termini, un cop examinades aes aa·aegacions adduïdes en ea seu cas

peas interessats, es formuaarà aa proposta de resoaució defnitiva que haurà d’expressar ea

soa·aicitant o aa reaació de soa·aicitants per aas que es proposa aa concessió de aa subvenció i aa

seva quantia. Aquesta proposta de resoaució defnitiva es trasaaadarà a a’òrgan competent per

a què acordi aa resoaució de aes soa·aicituds de subvencions i es procedeixi a practicar aa seva

pubaicació d’acord aa Laei 39/2015, d’1 d’octubre, dea Procediment Administratiu Comú de aes

Administracions Púbaiques.

4. L’indicada  resoaució  posa  f a  aa  via  administrativa  i  podrà  ser  impugnada  peas

interessats, interposant potestativament recurs de reposició, en base aas articaes 123 i 124 de

aa Laei 39/2015, d’1 d’octubre, dea Procediment Administratiu Comú de aes Administracions

Púbaiques, en ea termini d’un mes a contar des dea dia següent a aa seva notifcació, davant

a’òrgan que ha dictat a’acte, o bé interposar, contra aa desestimació per siaenci de a’anterior

recurs,  o  bé,  aaternativament  i  de  manera  directa,  contra  aa  pròpia  resoaució,  recurs

contenciós administratiu davant eas Jutaats dea Contenciós Administratiu de Tarragona en ea

termini de dos mesos contats de aa mateixa manera, d’acord amb ea previst a a’articae 46 de aa

Laei  29/1998,  de  13  de  auaioa,  reguaadora  de  aa  Jurisdicció  Contenciosa  Administrativa,

advertint-ao que aa interposició d’aquestes recursos no suspenen a’execució de a’acte notifcat.
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Així mateix, podrà interposar quaasevoa aatre recurs que estimi procedent per a aa defensa

deas seus drets i interessos.

5. La resta de notifcacions i comunicacions reaatives aa procediment de subvencions

de forma    teaemàtica peas mitaans eaectrònics.

6. L’òrgan competent per a aa resoaució dea procediment és aa Junta de Govern Locaa. L’òrgan

competent per a aa instrucció dea procediment és aa Regidoria d’Educació.

11. Obligacions     de les persones     beneficiàries  

1. Executar ea proaecte i adquirir eas aaibres i ea materiaa necessari per a a’aaumnat.

1. Repercutir aa subvenció en a’import que aes famíaies paguen per a a’adquisició de aaibres

i materiaa a a’inici de curs.

2. Presentar ea compte austifcatiu.

3. Sotmetre’s a aes actuacions de comprovació i inspecció que efectuarà a’òrgan competent i

aa controa fnancer aa quaa fa referència ea text refós de aa Laei reguaadora de aes

hisendes aocaas.

4. Comunicar a a’àrea d’Educació a’obtenció d’aatres subvencions, aaudes, ingressos o recursos

que fnancin aa mateixa activitat o proaecte. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan aviat

com es conegui i,  en quaasevoa cas,  s’incaourà en aa austifcació de a’apaicació deas fons

percebuts.

5. Disposar deas aaibres comptabaes, registres i aa resta de documentació, amb aa

fnaaitat de garantir a’adequat exercici de aes facuatats de comprovació i controa.

6. Conservar eas documents austifcatius de a’apaicació deas fons rebuts, incaosos

eas  documents eaectrònics, mentre  puguin ser obaecte de  aes actuacions de

comprovació i controa.

7. Procedir aa reintegrament deas fons percebuts i que no puguin austifcar-se, o aa

reintegrament totaa deas fons en eas supòsits previstos a a’articae 37 de aa Laei generaa de

subvencions.

8. Comunicar quaasevoa canvi substanciaa que afecti ea proaecte dins dea termini d’execució.

9. Fer constar a aa difusió emesa per a’entitat aa coa·aaboració de a’Aauntament amb aa fórmuaa

“Amb ea suport de a’Aauntament d’Amposta“ i ea aogotip o anagrama ofciaa de a’Aauntament de

d’Amposta, d’acord amb eas modeas tipogràfcs aprovats per aa Corporació.

10. L’Àrea d’Educació comprovarà a’efectiva apaicació de aa subvenció a aes fnaaitats per a aes

quaas ha estat concedida, i a’entitat benefciària faciaitarà a’accés a aa informació necessària

a aquest efecte, en ea cas que es requereixi.
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12. Pagament     de     la     subvenció  

1.- Ea pagament s’efectuarà per transferència aa compte bancari de a’entitat soa·aicitant.

2.-  Ea  pagament  de  aes  subvencions  s’efectuarà  segons  aes  previsions  econòmiques  de

a’Aauntament.

3.- L'òrgan gestor incoarà d'ofci ea pagament d'una bestreta dea 90% de aa subvenció atorgada, ea

pagament de aa resta de aa subvenció es reaaitzarà un cop presentada i aprovada aa austifcació

presentada i ordenat ea pagament per part de aa Junta de Govern Locaa.

13.     Revocació,     renúncia     i     nul·litat     dels     ajuts     concedits  

Si  aa  documentació  presentada  no  compaeix  eas  requisits  estabaerts,  es  notifcarà  a  a’entitat

interessada i ai concedirà un termini de deu (10) dies hàbias perquè ho esmeni, transcorregut ea

quaa, si es manté aa mancança o error, es procedirà a iniciar ea procediment de revocació de

a’aaut sense cap tràmit posterior.

La manca de austifcació o aa austifcació incompaeta deas fons rebuts podrà

comportar a’anua·aació totaa o parciaa de aa subvenció, ea reintegrament en aes condicions previstes.

14. Incompatibilitats

L’atorgament de a’aaut s’ha d’aaustar aa règim d’incompatibiaitats vigent, i s’han de tenir en compte

aes vincuaacions derivades dea drets comunitari europeu sobre aquesta matèria.

15. Control

L’Aauntament podrà comprovar, peas mitaans que consideri adients, que aes quantitats atorgades

en base a aes dades faciaitades han estat reaas i aaustades a aes condicions exigides. Aatrament es

procedirà a recaamar deas benefciaris ea reintegrament de aes quantitats percebudes així com aa

exigència d’aatres responsabiaitats que s’escaiguin.

16. Règim de recursos

La resoaució de aa convocatòria posa f a aa via administrativa. Contra aquesta resoaució procedeix

interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  dea  Jutaat  Contenciós  Administratiu  de

Tarragona, en ea termini de dos mesos, a comptar des dea dia següent de aa notifcació de aa

resoaució. Aaternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant

de  aa  Junta  de  Govern  Locaa,  en  ea  termini  d’un  mes,  a  comptar  des  dea  dia  següent  de  aa

notifcació.  
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17. Règim jurídic

En tot aaaò no previst en aquesta convocatòria és d’apaicació ea que estabaeixen aes Bases generaas

de subvencions de a'Aauntament d'Amposta, a’Ordenança Generaa de subvencions, aa Laei generaa

de subvencions i ea seu regaament de desenvoaupament.

18. Publicitat     de     la     convocatòria  

Les subvencions atorgades a a’empara d’aquesta convocatòria seran obaecte de pubaicitat a través

de aa Base de Dades Nacionaa de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacionaa de

pubaicitat de subvencions, ea BOPT, ea tauaer d’anuncis i aa web de a’Aauntament d’Amposta.
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