BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS, EN EL
MARC DE LES BASES GENERALS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ ANUAL
DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
PROJECTES, ACTIVITATS I/O SERVEIS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL,
A ATORGAR PER LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ L’ANY 2019.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2019/1-EDU
1.- Objecte:
L'objecte de les presents bases específiques per a la convocatòria de l’any 2019,
aprovades en Junta de Govern Local de 21 de gener de 2019, és regular i fixar els
criteris específics per a la concessió de subvencions per la regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, dins l’exercici 2019, en aplicació de les Bases generals
reguladores de la concessió anual de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social,
aprovades en Junta de Govern Local de 26 de març de 2012, adreçades a la
socialització dels llibres de text, a l’adquisició de material educatiu, i al foment
d’activitats socioeducatives.
2.- Finalitat de les subvencions
A.- L’ objectiu de la primera línia de subvenció, Línia 1, és fomentar els projectes de
socialització de llibres de text(1), i que amb la seva reutilització es pugui aconseguir:
- Regular i fomentar l’ús racional dels recursos.
- Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per l’adquisició
dels llibres de text.
- Fomentar els valors de la conservació responsable del material i els llibres, la
cooperació, la solidaritat i la capacitat de saber compartir els recursos disponibles.
- Construir un teixit social dins el centre escolar que promogui la cooperació entre les
famílies, el professorat i l’alumnat.
- Garantir la igualtat d’oportunitats en el marc d’un sistema educatiu de qualitat.
- Aprofundir en la idea de sostenibilitat.
B.- L’objectiu de la segona línia de subvenció, Línia 2, és fomentar la col·laboració
(2)
entre les AMPA i els centres educatius en l’adquisició de material educatiu per a
l’alumnat per tal de:
- Assegurar i fomentar les accions educatives que s’aconsegueixen amb l’adquisició
d’aquest material per a l’alumnat.
- Fomentar projectes que afavoreixin la sostenibilitat i promoguin intervencions
relacionades amb el medi ambient.
(1) Per llibre de text s’entén, als efectes d’aquestes bases, el material imprès de
caràcter durador amb la finalitat que l’alumnat el faci servir, determinat per la Direcció
del centre d’acord amb les matèries o assignatures i els cicles o cursos de què es tracti.
També serà considerat com a llibre de text, el material alternatiu que realitzen alguns
centres escolars per treballar els continguts curriculars en concordança al propi
projecte educatiu de centre.

(2) Queden exclosos els jocs de pati.
C.- L’objectiu de la tercera línia de subvenció, Línia 3, és fomentar l’establiment
d’activitats socioeducatives per tal de:
- Afavorir la cohesió entre famílies, alumnat i centre escolar i la relació família/escola.
D.- L’objectiu de la quarta línia de subvenció, Línia 4, és fomentar i difondre
l’aprenentatge artístic a nivell educatiu per tal de:
- Col·laborar en projectes col·lectius i de recerca artística.
- Potenciar les possibilitats expressives
- Potenciar les possibilitats expressives, crítiques i comunicatives que permeten el
diferents procediments artístics.
3.- Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les Associacions de Mares i Pares
d'Alumnes (AMPA) pertanyents als centres públics del municipi (escoles municipals,
centres d'educació infantil i primària o educació secundària obligatòria), i/o
associacions amb finalitats educatives inscrites al Registre Municipal d’Associacions i
Entitats de Lliçà d’Amunt. Les entitats beneficiàries han de complir els requisits
establerts a l’article 4 de les Bases generals reguladores.
4.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a
finançar projectes de socialització de llibres, a adquirir material educatiu per a
l’alumnat dels centres escolars, a activitats socioeducatives i a activitats educatives de
foment artístic l’execució dels quals, així com la despesa, es porti a terme l’any 2019,
durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020.
5.- Normativa aplicable
Tot el que no es reguli en les presents bases, es regirà per les Bases generals
reguladores de la concessió anual de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social,
aprovades en Junta de Govern Local de 26 de març de 2012.
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb l’establert en l’article 6 de las Bases
generals reguladores, dins el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb la particularitat
que tant la sol·licitud com els altres tràmits, s’hauran de realitzar telemàticament a
través del web municipal http://www.llicamunt.cat/, amb signatura digital, en
compliment de l'art. 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
7.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
A- Per a la valoració de la Línia 1, sobre el projecte de socialització de llibres, es
tindran en compte els criteris següents:
1. La qualitat del projecte: 20 punts.
2. Nombre d’alumnat beneficiari: 1 punt per cada 10 alumnes fins a un màxim de 10
punts.

La puntuació màxima serà de 30 punts.
B- Per a la valoració de la Línia 2, sobre l’adquisició del material educatiu, es tindrà en
compte el següent criteri:
Interès del bé d’inversió. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 30 punts.
- 10 punts per a inversions en material i/o mobiliari per tal de portar a terme tasques
que col·laborin en el desenvolupament sostenible del municipi i siguin respectuoses
amb el medi ambient (material per als horts escolars, mesures d’estalvi energètic, etc.).
Es donarà 1 punt per cada 50 € de despesa total en aquesta tipologia de despesa fins
a un màxim de 10 punts per aquesta tipologia d’inversió.
- 10 punts per a inversions en noves tecnologies (software, hardware, i altres
elements anàlegs). Es donarà 1 punt per cada 100 € de despesa total en aquesta
tipologia de despesa fins a un màxim de 10 punts per aquesta tipologia d’inversió.
- 5 punts per a inversions en material esportiu (porteries, mobiliari de gimnàs, etc.). Es
donarà 1 punt per cada 50 € de despesa total en aquesta tipologia de despesa fins a
un màxim de 5 punts per aquesta tipologia d’inversió.
- 5 punts per a inversions en mobiliari (prestatgeries, taules, cadires, pissarres, etc.).
Es donarà 1 punt per cada 100 € de despesa total en aquesta tipologia de despesa
fins a un màxim de 5 punts per aquesta tipologia d’inversió.
- 5 punts per a inversions que l’Ajuntament consideri d’utilitat. Es donarà 1 punt per
cada 100 € de despesa total en aquesta tipologia de despesa fins a un màxim de 5
punts per aquesta tipologia d’inversió.
C- Per a la valoració de la Línia 3, sobre les activitats socioeducatives, es tindrà en
compte el següents criteris:
1. Que l’activitat respongui a motius socioeducatives basats en la cohesió entre
famílies, alumnat i centre escolar, afavorint així la relació família/escola: 10 punts
2. Implicació i col·laboració amb el propi centre educatiu: 10 punts
3. Activitats que augmentin la participació de les famílies a l’escola: 10 punts
La puntuació màxima serà de 30 punts.
D- Per a la valoració de la Línia 4, es tindrà en compte:
1. Qualitat del projecte (activitats relacionades amb l’ensenyament de les arts).10
punts
2. Col·laboració en projectes col·lectius de l’entorn (a nivell municipal, entitats,
comunitat eductiva...). 10 punts (5 punts per a cada projecte)
3. Promoció d’accions de sostenibilitat a través de la creativitat artística. 10 punts

8.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2019 a aquestes subvencions és en
total de 7.000 euros, i anirà a càrrec de la partida pressupostària de la Regidoria de
Educació, 03 3230 48000, del Pressupost municipal de despeses per a l’exercici 2019,
condicionat a l'aprovació definitiva del pressupost.
9.- Import individualitzat de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran a les sol·licituds presentades d’acord amb la valoració
que obtinguin un cop aplicats els criteris objectius establerts a les presents bases
específiques, i serà per una quantitat màxima de 7.000 euros entre totes.

Els ajuts regulats en les presents bases seran compatibles amb d’altres que puguin
concedir altres administracions públiques o entitats privades per a les mateixes
actuacions, sempre i quan el conjunt de les ajudes percebudes no superi el cost total
de l’activitat.
10.- Òrgans competents per a la instrucció, proposta de concessió i resolució.
Els òrgans competents per a la instrucció, proposta de concessió i resolució
d’atorgament dels ajuts seran els que indica l’article 11 de les Bases generals
reguladores, amb la particularitat que el regidor/a i el tècnic/a seran els de la Regidoria
d’Educació.
11.- Termini i forma de justificació
Les subvencions hauran de justificar-se de conformitat amb l’establert a l’article 16 de
les Bases generals reguladores, amb la particularitat que la presentació de la
justificació s’haurà de fer telemàticament, i caldrà aportar còpia de tots els justificants
de despeses que es presentin en la relació de factures per justificar l'ajut. El termini
màxim per presentar la justificació serà el 15 de novembre de 2019.
12.- Forma de pagament
Un cop l’ajut hagi estat atorgat, es farà un pagament avançat del 50% de l’import
atorgat com a màxim el 30 de juny. Un cop realitzada l’activitat i justificat correctament
l’ajut, es pagarà el 50% restant, com a màxim el 31 de desembre de 2019.
13.- Documentació que cal adjuntar
A part de la documentació genèrica que s’ha de presentar amb la sol·licitud, indicada a
les Bases generals reguladores, les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de:
A.- Per a la Línia 1 de subvenció, el projecte de socialització de llibres de text amb el
següent contingut mínim:
- Data d’aprovació del projecte de socialització pel Consell Escolar del centre
- Cursos on els llibres estan socialitzats
- Nombre total dels llibres (socialitzats i no socialitzats)
- Nombre total d’alumnat que hi participarà
- Objectius i procediments
- Relació de llibres i material curricular socialitzat
- Pressupost aproximat de la despesa prevista
- Quantitat de diners que han de satisfer les famílies, amb fills en els cursos amb llibres
socialitzats
- Balanç econòmic del curs passat, en cas d’ haver-se fet socialització de llibres.
- Subvenció rebuda per qualsevol administració o entitat pública o privada, per a la
socialització de llibres de text per al curs 2019-20, si s’escau.
- Conformitat de la direcció del centre.
B.- Per a la Línia 2 de subvenció, caldrà presentar un projecte en què hi consti:
- Concreció del tipus d’adquisició de material educatiu que es vol fer.
- Justificació de la necessitat de la inversió amb la inclusió dels objectius i de les
accions educatives i/o de sostenibilitat que es volen assegurar o fomentar.
- Pressupost aproximat de la despesa prevista.
- Ubicació física i procediment que s’ha pensat per a la implantació del material al
centre educatiu.
- Conformitat de la direcció del centre.
C.- Per a la Línia 3 de subvenció, caldrà presentar un projecte en què hi consti:

- Concreció del tipus d’activitat sociocultural que es vol fer.
- Objectius que es volen aconseguir amb aquesta activitat.
- Pressupost de l’activitat.
- Conformitat de la direcció del centre.
- Nombre i tipus d’activitat que realitza l’AMPA en el centre durant el curs.
- Nombre i tipus d’activitats que realitza l’AMPA per implicar les famílies del centre.
D.- Per a la Línia 4 de subvenció caldrà presentar un projecte que hi consti:
1- Concreció del tipus d’activitats que es desenvolupen. Nombre i tipus.
2- Objectius que es volen aconseguir amb aquestes activitats.
3- Pressupost de les activitats.

Lliçà d’Amunt, 21 de gener de 2019.

