Quart.- Aprovar l’obertura de la convocatòria des del dia 14 de setembre de
2020, mitjançant el procediment de concurrència no competitiva i fins el 15
d’octubre de 2020. Les persones interessades disposaran del termini establert
a les Bases reguladores per a la presentació de les seves sol·licituds en la
forma indicada.
Cinquè-. Donar trasllat d’aquest acord al departament d’Educació, Infància i
Família, Intervenció i Secretaria municipals.
Les esmentades bases se sotmeten a informació pública, d’acord amb l’article 45 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; i l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens Locals, durant el termini de 30 dies
naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Les Bases es podran examinar en el departament de Secretaria de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí, perquè es puguin presentar les al·legacions que es considerin
oportunes pels interessats legítims. Transcorregut dit termini sense haver-se presentat
cap al·legació, s’entendran definitivament aprovades.
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Tercer.- Sotmetre l’acord d’aprovació, juntament amb les Bases reguladores, a
informació pública per un termini de 30 dies naturals, mitjançant la seva
publicació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), al BOPB, al
tauler d’edictes electrònic, i al web municipal, període durant el qual les
persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar les
reclamacions que considerin oportunes, amb el ben entès que si no es
presenten al·legacions restaran definitivament aprovades, sense necessitat de
cap tràmit ulterior.

Data 10-8-2020

Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un
import de 33.120,00 euros amb càrrec a l’aplicació 28.493.479 del pressupost
de l’exercici 2020.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer.- Aprovar inicialment les “Bases reguladores i convocatòria per a la
concessió extraordinària d’ajut econòmic a les famílies de Sant Joan Despí
escolaritzades a centres públics i concertats d'educació obligatòria de la ciutat i
centres d'educació especial de fora del municipi” emmarcades dins del Pla
Reiniciem Sant Joan Despí de reactivació social i econòmica davant la crisi de
la COVID-19; el text literal de les quals figura com a annex a la present
proposta.

B

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí en sessió ordinària celebrada en data 30 de
juliol de 2020, va acordar entre d’altres l’acord que a la seva part dispositiva literalment
diu:

A

ANUNCI

Aquesta convocatòria forma part del desenvolupament del Pla de reactivació social i
econòmica davant la crisi de la COVID19 (Reiniciem Sant Joan Despí), que cerca
donar una resposta molt més acurada als reptes als quals ens enfrontem arran
d’aquesta emergència sanitària i que han de permetre garantir el model de ciutat pel
qual treballàvem, posant especial èmfasi en el cas concret d’aquestes subvencions a
les famílies amb fills escolaritzats, ajudant-les econòmicament a sufragar part de la
quota que s’ha d’abonar a l’AMPA, les quals la destinen a despeses de material
pedagògic i educatiu del centre educatiu al qual pertanyen.
Amb l’objectiu que les AMPA puguin seguir realitzant les seves activitats de suport al
centre i a l’alumnat i que les famílies de Sant Joan Despí dels centres tinguin també un
suport de l’Ajuntament, es decideix assumir des l’Ajuntament una part de les quotes
que haurien de pagar a les AMPA tant les famílies empadronades i escolaritzades a
Sant Joan Despí com les famílies amb fills/es amb necessitats educatives especials
escolaritzades fora del municipi.
Article 2. Subvencions extraordinàries per al curs 2020/21
A. Destinataris/àries i requisits per obtenir la subvenció
Aquest ajut va dirigit a les famílies empadronades a Sant Joan Despí:
-

amb fills/es escolaritzats/des a un centre públic o concertat d’infantil primària o
secundària a la nostra ciutat
amb fills/es amb necessitats educatives especials escolaritzades fora del
municipi.

A
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L’objecte de les presents bases és regular les condicions per a l’atorgament d’ajuts
econòmics a les AMPA per cobrir despeses de material pedagògic o educatiu a infants
de famílies amb necessitats, per al proper curs escolar 2020-2021. L’Ajuntament de
Sant Joan Despí entén que la situació de necessitat es dona en tota la població
derivada de la crisi del COVID-19, pel la qual cosa es considera que totes les famílies
empadronades amb fills escolaritzats són destinatàries d’aquest ajut gestionat per les
AMPA dels centres escolars.

Data 10-8-2020

Article 1. Objecte i finalitat
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BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA D’AJUT ECONÒMIC A FAMÍLIES DE SANT JOAN DESPÍ
ESCOLARITZADES A CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS D’EDUCACIÓ
OBLIGATÒRIA DE LA CIUTAT I CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL DE FORA
DEL MUNICIPI, DINS DEL PLA REINICIEM SANT JOAN DESPÍ

B

Aquestes ajudes seran de caràcter individual i estaran gestionades mitjançant les
AMPA, com a entitat col·laboradora segons preveu l’article 12 de la Llei general de
subvencions.

Així, sent els destinataris finals les famílies que abonin la quota de l’AMPA segons
aquestes bases, serà l’AMPA com a entitat col·laboradora la que gestioni la subvenció,
des de la presentació de la sol·licitud, fins la seva justificació.

L’ajuntament farà el pagament directament a l’AMPA del centre perquè sigui l’AMPA
qui faci la gestió amb cada família i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en considerar-la
entitat col·laboradora.
Article 3.- Presentació de sol·licituds i documentació
Les sol·licituds per acollir-se a aquesta subvenció s’hauran de presentar
telemàticament mitjançant una instància genèrica signada pels titulars de l’activitat. Per
a qualsevol consulta relacionada, cal adreçar-se a l’Oficina del Pla Reiniciem
(reiniciem@sjdespi.net), tel. 93 480 60 00.
Cada AMPA presentarà al registre municipal per via telemàtica, el document de
sol·licitud d’ajut econòmic (Model Doc 01) on costin la quota del curs escolar 20202021, el nombre de famílies sòcies de Sant Joan Despí, les quantitats ingressades per
famílies de Sant Joan Despí i la diferència serà la que l’AMPA podrà sol·licitar a
l’Ajuntament que haurà de ser 10 € per família sòcia i quota abonada, l’AMPA que
tingui de fer el ingrés a les famílies també hauran de posar la despesa bancària de fer
aquest tràmit. Adjuntarà llista amb les dades de les famílies ( nom, cognom i DNI d’un
tutor i el nom i cognoms de l’alumne).
Article 4.- Termini i presentació de les sol·licituds
El termini de sol·licitud de les subvencions començarà el 14 de setembre i finalitzarà el
15 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.
La presentació dels documents requerits serà condició necessària per a la tramitació
de la sol·licitud.

https://bop.diba.cat
Pàg. 3-7
CVE 2020021627
Data 10-8-2020

L’Ajuntament assumirà 10 € de les quotes de les famílies empadronades a Sant Joan
Despí i que tinguin fills escolaritzats tant en un centre públic o concertat d’infantil–
primària i/o secundària de la nostra ciutat com a un centre d’educació especial fora del
municipi . Aquest ajut serà de caràcter individual (un per cada família que hagi pagat la
quota de l’AMPA) i es farà directament, no cal que la família l’ingressi i se li retorni
després, si l’AMPA ja ha cobrat la quota, en el moment de tenir l’ informació
d’aquestes bases i no es preveu ningú cobrament posterior a totes les famílies on es
pugui fer el descompte dels 10 euros per família, l’AMPA haurà de fer el ingrés dels 10
euros a totes les famílies que hagin pagat, assumint l’Ajuntament la despesa bancària
de fer-lo.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

C. Conceptes subvencionables

B

L’Ajuntament de Sant Joan Despí decideix assumir 10 € de les quotes de les famílies
empadronades al municipi i escolaritzades tant en un centre públic o concertat
d’infantil-primària o secundària de la nostra ciutat com a un centre d’educació
especial de fora del municipi, quantitat que serà abonada a l’AMPA per a la seva
gestió.

A

B. Quantia de la subvenció

Article 5.- Tramitació i concessió de les subvencions

5. La resolució serà notificada als sol·licitants i posarà fi a la via administrativa, contra
la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició en el termini d’un mes a comptar des de la data de la recepció de la
notificació, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar
des de la data de recepció de la notificació, o qualsevol altre recurs admès en Dret
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
6. L’Ajuntament de Sant Joan Despí es reserva la potestat de requerir més informació
i altra documentació complementària al beneficiari a través de l’entitat
col·laboradora per vetllar per la correcta aplicació de l’ajut concedit.
7. El criteri per determinar l’ordre d’accés a l’assignació econòmica serà l’ordre de
presentació de les sol·licituds en el Registre corresponent. L’Ajuntament de Sant
Joan Despí podrà incrementar econòmicament aquesta partida si ho creu
necessari.
8. Per a l’atorgament de la subvenció l’òrgan competent té la facultat de revisar les
subvencions concedides i de modificar les resolucions d’acord amb allò previst a
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
9. L’Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil o laboral
o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les
persones o entitats destinatàries de la subvenció atorgada.
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4. El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de 30 dies
a partir de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds. La
manca de resolució en el termini establert s’entendrà com la desestimació per
silenci administratiu.

CVE 2020021627

3. Rebuda la documentació, s’examinarà si és correcta i completa i, en cas contrari,
es notificarà via telemàtica a l’interessat/da per tal que la revisi o la completi en el
termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació,
segons disposa l’art 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Data 10-8-2020

2. Les sol·licituds es tramitaran per rigorós ordre d’entrada en el Registre electrònic
de l’Ajuntament.
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1. Les sol·licituds presentades seran examinades i valorades per l’Ajuntament de
Sant Joan Despí a partir dels requisits establerts; si correspon, es farà l’informe
favorable per elevar a Resolució.

A

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència no
competitiva.

La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària al compte bancari del
sol·licitant. El pagament de la subvenció s’efectuarà en un únic termini, un cop s’hagi

B

Article 6.- Justificació, termini i forma de pagament

resolt i comunicat l’atorgament i s’hagi rebut l’acceptació de la subvenció (Model Doc
02).

a) Haver realitzat la deducció directa en la quota a les famílies que compleixen amb
els requisits establerts a les presents bases, abans de la sol·licitud de la
subvenció.
b) Si l’AMPA ja ha cobrat el rebut de l’AMPA sense la reducció abans de la sol·licitud,
haurà de fer la transferència a les famílies de 10 euros.
c) Acreditar el compliment dels requisits i documentació fixats en aquestes bases
particulars.
d) Complir aquestes bases particulars.
e) Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a
l’atorgament.
f) Presentar la justificació documental exigida en els terminis establerts.
g) A efectes fiscals, l’obligació de declarar les subvencions rebudes.
h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
i) L’Ajuntament farà arribar a les AMPES un flayer amb la informació que s’haurà
d’enviar a les famílies referent a la subvenció que rebran de l’Ajuntament de Sant
Joan Despí.
Article 9. Publicitat
L’Ajuntament de Sant Joan Despí publicarà les subvencions aprovades i concedides a
la Base de Datos Nacional de Subvencions (BDNS), al tauler d’edictes i a la web
municipal.
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Amb caràcter general, els/les perceptors/es de les subvencions atorgades hauran de:
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Article 8. Obligacions dels perceptors/res

Data 10-8-2020

La subvenció és compatible amb qualsevol altra subvenció concedida per altres
entitats o administracions. En cas d’obtenir ajuts o subvencions per la mateixa finalitat
procedent d’altres ens públics o privats, els beneficiaris tindran l’obligació de
comunicar-les a l’Ajuntament.
En cap cas, la suma de les subvencions concedides a les famílies mai podrà superar
el 100% de l’import de la quota a abonar en concepte d’AMPA.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 7. Compatibilitats

A

El termini de presentació de la justificació serà abans del 30 de desembre del 2020.
La justificació constarà del Model Doc 3 més tota la documentació justificativa que es
demani.

El import màxim corresponent a l’atorgament d’aquestes subvencions és de
33.120,00€ per a l’exercici 2020 amb càrrec a la partida pressupostària 2020 28 493
489 aprovada per aquest consistori per fer front a les despeses relacionades amb la
situació crítica durant i post estat d’alarma. L’Ajuntament de Sant Joan Despí pot

B

Article 10. Dotació pressupostària

valorar i proposar l’ampliació d’aquesta dotació en funció de la demanda, d’acord amb
les sol·licituds de subvenció que puguin presentar-se.

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen
les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l'adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l'apartat quart de l'article
3 de la Llei de transparència.
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2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

Data 10-8-2020

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol
manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el
procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis ètics i les regles
de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries de la
subvenció, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.
Principis ètics i regles de conducta

B

Article 11. Principis ètics i regles de conducta, als quals les persones
beneficiàries de les subvencions o ajusts han d’adequar la seva activitat, i
efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis

A

La concessió de la subvenció prevista a la present convocatòria, restarà condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
Les AMPA actuen com a entitats col·laboradores en la subvenció, no són aquestes les
destinatàries finals, sinó les famílies empadronades a Sant Joan Despí amb fills
escolaritzats, ni han de declarar la recepció de la subvenció en no ser elles les
beneficiàries, tal com s’estableix a l’article 12 i següents de la Llei general de
subvencions.
Comunicar tota la informació referida a aquest ajut a la Base Nacional de
Subvencions, d’acord amb allò disposat als articles 17.3.b), 18 i 20 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions; i a la Unitat de Transparència de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, als efectes del que disposa la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern així com al responsable de la
seu electrònica municipal per a la seva publicació.
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Sant Joan Despí, 31 de juliol de 2020
Belén García Criado
Primera Tinenta d’Alcalde
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L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès
general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els
supòsits previstos en l’article 24 de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Data 10-8-2020

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la
normativa general de subvencions i les presents bases reguladores; no generen cap
dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a
precedent.
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En tot el que no preveuen expressament aquestes bases és d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament
de Sant Joan Despí, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 29 de
novembre de 2010.

A

Article 12. Règim jurídic
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