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« GAG CC15 Acord  atorgament Subvencions AMPAS curs 2020-2021

AM

 Vist  l’Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2020
mtjançant pel qual s’aproven les bases particulars reguladores per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter educatiu a
Cornellà de Llobregat, per el curs escolar 2020-2021, de les Associacions de Mares i Pares
d’alumnes de les Escoles Públiques i Centres Concertats d’Infantil i Primària,  Instituts, EMEE
Virolai i de l’Escola Municipal de Música de Cornellà de Llobregat, que suposin una millora de
la participació de les mares i els pares en la comunitat educativa.

 Vistes les sol·licituds de subvenció presentades per les Associacions de Mares i
Pares d’alumnes de les Escoles Públiques i Centres Concertats d’Infantil i Primària i Instituts,
EMEE Virolai i de l’Escola Municipal de Música de Cornellà de Llobregat per a la realització
dels projectes pedagògics  del curs escolar 2020-2021.

 Vist que hi ha consignació suficient i adequada per l’atorgament de la subvenció
esmentada, amb càrrec a la partida pressupostària 0201 3270F 4800001 del pressupost de
l’exercici de 2021, per un import màxim de 78.678,00 euros en els següents termes:

Partida Projectes Import màxim
0201 3270F 4800001 Projectes de caràcter educatiu      49.353,00 €
0201 3270F 4800001 Millora de patis i altres espais escolars      29.325,00 €

 Vista l’acta de data 13 de juliol 2021 de la Comissió qualificadora de valoració de
les sol·licituds presentades per les Associacions de Mares i Pares d’alumnes de les Escoles
Públiques i Centres Concertats d’Infantil i Primària,  Instituts, EMEE Virolai i de l’Escola
Municipal de Música de Cornellà de Llobregat.

Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest Ajuntament, pel període
2020-2023, confeccionat a l’empara del que disposa l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i atès que aquesta convocatòria coincideix plenament amb les línies d’actuació de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el sentit de col·laboració amb les entitats i persones
físiques per a la gestió d’activitats d’interès públic.

 Atès el que estableix l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, en concordança amb l’article 31 del RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova
el Reglament que desenvolupa la Llei general de Subvencions, en relació a que els beneficiaris
de les subvencions han de donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament de
programes i/o activitats.



Atès el que s’estableix la clàusula tretzena de les bases reguladores de la
convocatòria per projectes educatius i millora de patis i d’altres espais escolars pel curs
2020-2021, en relació a les mesures de difusió del finançament públic de la subvenció atorgada.

Vistos els informes emesos per l’Auxiliar Tècnic de Polítiques de Família i la Cap
de l´Àrea de Polítiques de Família, i per la Cap de Procediments i la Cap de l’Àrea de Gestió
Administrativa General.

 Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant
Decret núm. 2497/2019 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicat al  Butlletí Oficial de  la
Província el  2 de juliol de 2019,   el Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Atorgar les subvencions a les Associacions de mares i pares d’alumnes
de les Escoles Públiques i Centres Concertats d’Infantil i Primària, Instituts, EMEE Virolai i de
l’Escola Municipal de Música de Cornellà de Llobregat pel curs escolar 2020-2021 que es
detallen a continuació, amb càrrec a la partida pressupostària 0201 3270F 4800001 del
pressupost de l’exercici 2021:

Núm. Exp. Nom de l’Entitat Projecte Nom projecte
Import

Atorgat
(euros)

CC15-02 AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA Millora Patis El pati com a espai per jugar i aprendre 1.200,-

CC15-03 AMPA ESCOLA L’ARENY
Educatiu En aquest temps, l’AFA a prop de les

nostres famílies i Socialització de llibres 3.912,48

Millora Patis Millorem els nostres patis 2.150,-

CC15-04 AMPA ESCOLA ALEXANDRE GALÍ Educatiu Manipulem al Galí 2.700,-

CC15-05 AMPA EMEE VIROLAI
Educatiu Marxem a la hípica + La maleta viatgera

2a. Part 4.357,08

Millora Patis Esbarjo a l’escola 1.162,-

CC15-06 AMPA ESCOLA DOLORS ALMEDA
Educatiu Juga a ser tu mateix@ 2.900,-

Millora Patis Tot@s juguem en un pati verd 1.100,-

CC15-07 AMPA ESCOLA MARE DE DÉU DE
MONTSERRAT

Educatiu Som l’escola Montserrat 1.200,-

Millora Patis Cuidem els nostres patis 1.500,-

CC15-08 AMPA ESCOLA SURIS Educatiu Les famílies a l’Escola Suris 2.204,30

CC15-09 AMPA ESCOLA MOSSÈN JACINT
VERDAGUER

Educatiu Tradicions a l´escola II 2.950,-

Millora Patis L’exterior de l’escola com a espai
d’aprenentatge 2.439,21

CC15-11 AMPA ESCOLA ELS PINS
Educatiu Festegem la tradició 3.000,-

Millora Patis El pati nostre de cada dia 1.500,-

CC15-14 AMPA ESCOLA SANT MIQUEL
Educatiu Festa Primavera 2021 1.900,-

Millora Patis Sant Miquel posa´t guapa 2.484,90,-



CC15-15 AMPA INSTITUT ESTEVE
TERRADES I ILLA Millora Patis Adequació d’espais per fomentar la

pràctica d’activitat física i la salut 2.200,-

CC15-16 AMPA ESCOLA ABAT OLIBA
Educatiu Els llibres obren la ment i el cor 350,-

Millora Patis Gaudim del nostre pati 1.615,-

CC15-18 AMPA ESCOLA MARTINET
Educatiu Escola Martinet Curs 20-21 3.500,-

Millora Patis Pati escola Martinet Curs 20-21 2.100,-

CC15-21 AMPA INSTITUT MIQUEL MARTÍ I
POL Educatiu Cloenda de 4rt ESO i 2on Batxillerat 3.680,50

CC15-23 AMPA COL·LEGI SANTA EULÀLIA
Educatiu Tots fem escola:

Alumnat-Professorat-Famílies 2.250,-

Millora Patis Petits espais = Grans experiències 1.900,-

CC15-26 AFA INSTITUT NEUS CATALÀ Educatiu Hàbits saludables 890,-

TOTAL 57.145,47

Per tant el romanent és de 21.532,53 euros.

Segon.- Denegar la subvenció a l’AMPA ESCOLA ANTONI GAUDÍ per
incompliment de la clàusula 8 de les bases reguladores. L’interessat no aporta la documentació
requerida ni subsana les deficiències en el termini establert, per la qual cosa el projecte no és
valorable.

Tercer.- Excloure de la valoració per desistiment a les entitats i pels projectes
següents:

 AMPA INSTITUT ESTEVE TERRADAS I ILLA: projecte educatiu “Aules netes 6.

 AMPA INSTITUT MARIA AURÈLIA CAPMANY: projecte educatiu “La comunidad 
educativa potencia el tiempo libre”  i projecte de millora de patis i d’altres espais
escolars “Transformar el patio para todos”.

Quart.-  Assabentar a les Associacions de mares i pares d’alumnes de les Escoles
Públiques i Centres Concertats d’Infantil i Primària, Instituts, EMEE Virolai i de l’Escola
Municipal de Música de Cornellà de Llobregat,  que una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de
concessió, hauran d’acceptar la subvenció per per mitjans electrònics a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (instància genèrica telemàtica), d’acord amb l’article 14
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Així mateix s’entendrà acceptada si, dins del termini de deu dies a partir de la
recepció de l’indicat acord, no manifesten res en contra.

Cinquè.- Disposar les despeses que s’indiquen al punt primer de la part resolutiva,
amb càrrec a la partida pressupostària 0201 3270F 4800001 del pressupost de l’exercici de
2021.

Sisè.- Aprovar que la forma de pagament de l’esmentada quantitat es realitzi de



manera anticipada, en concepte de bestreta, mitjançant transferència bancària amb càrrec a la
partida assenyalada, no subjecte a garantia de cap tipus.

Setè.- Assabentar a les Associacions que la subvenció concedida porta implícita la
condició obligatòria de realitzar publicitat de la mateixa i de què en tota la documentació i
propaganda escrita o gràfica de l’activitat subvencionada, on es faci constar el logotip de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i, a més, podrà fer-se constar la frase “amb el suport de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació.

Vuitè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica
municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa  la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Novè.- Trametre la informació relativa als beneficiaris de la present subvenció a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò que disposen els arts. 17.3b), 18
i 20 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Desè.- Notificar el present acord les entitats interessades i a l’Àrea d’Educació,
Joventut i Acció Ciutadana pel seu coneixement i efectes.

  »

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest document.


