La Junta de Govern Local en sessió del dia 17 de març de 2021, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

El Ple, en sessió ordinària de 27 de març de 2014, aprovà les Bases reguladores dels ajuts a les
Escoles i Instituts públics de Rubí per a la realització d'activitats o projectes pedagògics .
Vist el que disposa la Llei de l'Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el
seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Aquesta subvenció s’empara en la Fitxa annex número C)5 del Pla Estratègic de subvencions
2019-2021, aprovada per Decret d’Alcaldia 1473/2019 de 21 de març, amb la línia de subvenció
“Afavorir els projectes pedagògics de les escoles públiques”.
Vist el que disposa la base segona en relació a la convocatòria i les sol·licituds.
Vist el que disposa la base tercera en relació a la valoració de les sol·licituds, es tindran en
compte:
“ Criteris generals:
La temporalitat: fins a 8 punts.
La participació de l'alumnat: fins a 6 punts.
La implicació qualitativa i quantitativa d'entitats sense finalitat lucrativa, inscrites o no en el
REC municipal: fins a 5 punts.
Criteris específics:
La participació de les famílies: fins a 15 punts.
La millora de l'èxit escolar: fins a 15 punts.
El coneixement i la integració amb l'entorn: fins a 10 punts.
La potenciació de la normalització de la cultura i llengua catalanes: fins a 10 punts.
La cohesió social en el si de la comunitat educativa: fins a 15 punts.”
Atès que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 5U036 3260D 48007 del pressupost de
l'exercici 2021 i s'ha fet apunt previ amb el num. 920210001312.
Vista la fiscalització de la Interventora que consta a l’expedient.
Vista la proposta de la Coordinadora d’Àrea d’Igualtat i Ciutadania i del Regidor Delegat d’
Ocupabilitat, Educació i Escoles Artístiques, de data 2 de març de 2021, l’informe tècnic del servei
d’Infància i Educació de data 25 de febrer de 2021.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de Decret de l’Alcaldia núm.
4512/2019, de competències a la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2019,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2019.
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S’ACORDA:

1r. Obrir la convocatòria per al curs escolar 2020-2021, d'acord amb els següents extrems:
a) El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la
data de la darrera publicació en un mitjà oficial .
b) Cada escola o institut públic de Rubí només podrà presentar una activitat o un projecte
pedagògic.
c) El termini per a la justificació dels ajuts concedits serà el 31 de desembre de 2021.
d) L' import del crèdit disponible per a aquesta convocatòria és de 20.000,00 € (vint mil euros).
2n.- Fer pública la present convocatòria a través de la seu electrònica del web Municipal.
3r.- Aprovar la despesa i conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a la Comptabilitat i la
Intervenció General per a la comptabilització, en fase definitiva, del document comptable en fase
prèvia número 920210001312.

L'alcaldessa,

El secretari general

Ana María Martínez Martínez

JOSEP MANUEL COLELL
VOLTAS
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