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Fonament
Els articles 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, i 66.3.n del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen com a competències
pròpies dels municipis la promoció de la cultura i equipaments culturals i les activitats i
les instal·lacions culturals.
En el marc d'aquestes competències, l'Ajuntament va aprovar el Programa de
Biblioteques Escolars 2021 en data de 27 d'abril de 2021 per Decret d'Alcaldia número
2021008470 (número d'expedient 2021013211)
Per donar compliment al Programa de Biblioteques Escolars 2021, es projecta el
següent pressupost desglossat per epígrafs vinculat a les transferències a centres
educatius en el marc de la línia de subvencions per a biblioteques escolars adreçades
als centres educatius de la ciutat de Girona:
Transferències a centres educatius
Epígraf 5. Subvenció dotació: 14.000 € Transferències a tercers
Epígraf 6. Subvenció Activa la biblioteca: 6.000 € Transferències a tercers
La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió de data 14 de maig de 2021, la
Convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars adreçades als centres
educatius de la ciutat de Girona per al curs 2021-2022, i destinar-hi 20.000 €.
Vistes les sol·licituds presentades pels centres docents, les declaracions responsables
d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, d'acord amb les bases i la convocatòria i vista la proposta de la comissió
avaluadora, segons l'acta de la reunió de 15 de juliol de 2021 obrant a l'expedient,
Per això, i vist l'informe emès pel Servei de Cultura es proposa l'adopció del següent
acord.
L'aprovació de la resolució s'adopta a l'empara de l'Ordenança general de subvencions
de l'Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen,
aprovada pel Ple de data 14 de setembre de 2015 i publicada en el BOP de Girona
núm. 237 de 10 de desembre de 2015, d'acord amb de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el seu reglament.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern en virtut
de la delegació efectuada per l'alcaldessa presidenta, mitjançant Decret núm.
2021000576, de data 13 de gener de 2021.
Proposta d'acord
Primer .- Concedir subvenció modalitat I - Dotació, per import de cinc-cents vuitantatres euros amb trenta-tres cèntims (583,33 €) per a l'adquisició de fons per a les
biblioteques escolars dels centres educatius corresponents als centres educatius
Núm. proposta 2021022178
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següents:
ESCOLA PLA DE GIRONA, amb NIF Q6755027G
ESCOLA VILA-ROJA, amb NIF Q6755029C
ESCOLA FONT DE LA POLVORA, amb NIF Q6755057D
INSTITUT JAUME VICENS VIVES, amb NIF Q6755205I
INSTITUT D'ENSENYAMENT NARCIS XIFRA, amb NIF Q6755193G
ESCOLA DOMENY, amb NIF Q1700560D
ESCOLA MARISTES, amb NIF G59816991
INSTITUT ERMESSENDA, amb NIF S1700307J
COL·LEGI SAGRADA FAMILIA, amb NIF R1700078G
ESCOLA JOAN BRUGUERA, amb NIF Q6755156D
ESCOLA MONTJUÏC, amb NIF Q6755061F
FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA, amb NIF G66335753
INSTITUT MONTILIVI, amb NIF Q-6755192I
ESCOLA LES ALZINES-Institució Familiar d'Educació, amb NIF A08177933
ESCOLA MIGDIA, amb NIF Q6755160F
INSTITUT STA. EUGÈNIA, amb NIF S6700018B
ESCOLA PERICOT, amb NIF S1700053J
ESCOLA EIXIMENIS, amb NIF Q6755158J
INSTITUT SANTIAGO SOBREQUES, amb NIF Q6755206G
ESCOLA MARTA MATA, amb NIF S1700028B
ESCOLA VERD, amb NIF Q6755062D
ESCOLA BALANDRAU amb NIF S1700297C
FEDAC SANT NARCÍS, amb NIF G65058349
ESCOLA CARME AUGUET, amb NIF Q6755060H
D'acord amb el punt 11 de la convocatòria, les subvencions de la modalitat I - Dotació
es faran efectives un cop presentada la justificació corresponent. El termini per
presentar la justificació econòmica és el 31 de juliol de 2022.
D'acord amb l'Epígraf 5 del Programa de Biblioteques Escolars 2021: Subvenció
Modalitat I - Dotació: 14.000 € Transferències a tercers, l'import d'aquesta línia de
subvenció és amb càrrec a les següents partides:
2021 510 32600 48001 (Ajuts i transferències Educació), Operació comptable AR
220210023566 per import de 6.240 €
2021 501 33212 48000 (Transferències biblioteques escolars), Operació comptable AR
220210023565 per import de 7.760 €
Segon.- No s'efectua valoració per a la modalitat I - Dotació per a l'adquisició de fons,
en haver-se presentat fora de termini, de la sol·licitud presentada pel centre educatiu
Escola d'Educació Especial Font de l'Abella, amb NIF Q6755234I
Tercer.- Concedir subvenció, modalitat II - Activa la biblioteca, per import de mil cinccents euros (1.500 €) per a la millora i impuls de les biblioteques escolars dels centres
educatius corresponents, i fer constar que cap dels centres educatius següents va
rebre la subvenció Activa la biblioteca el curs anterior (2020-2021):
CEE PALAU, amb NIF Q6755264F
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ESCOLA TAIALÀ, amb NIF Q6755028E
INSTITUT CARLES RAHOLA, amb NIF Q6755284D
ESCOLA STA. EUGÈNIA, amb NIF Q6755059J
D'acord amb el punt 11 de la convocatòria, Les subvencions Activa la biblioteca es
faran efectives en dos terminis, el 70% en concedir la subvenció, sempre que el
beneficiari hagi presentat l'acceptació de la totalitat de la subvenció, la declaració
responsable de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb
l'Ajuntament, resta d'administracions i amb la Seguretat Social, així com de les
obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament i el 30%
restant un cop presentada la justificació corresponent al total de la subvenció. El
termini per presentar la justificació econòmica i la memòria és el 31 de juliol de 2022.
D'acord amb l'Epígraf 6 del Programa de Biblioteques Escolars 2021: Subvenció
Modalitat II - Activa la biblioteca: 6.000 € Transferències a tercers, l'import d'aquesta
línia de subvenció és amb càrrec a la partida:
2021 501 33212 48000 (Transferències biblioteques escolars), Operació comptable AR
220210023565 per import de 6.000 €
Quart.- Denegar subvenció, modalitat I - Dotació, als centres educatius següents, en
haver-los concedit la subvenció Activa la biblioteca:
CEE PALAU, amb NIF Q6755264F
ESCOLA TAIALÀ, amb NIF Q6755028E
INSTITUT CARLES RAHOLA, amb NIF Q6755284D
ESCOLA STA. EUGÈNIA, amb NIF Q6755059J
Cinquè.- Condicionar el pagament de totes les modalitats de subvenció a la justificació
de les subvencions concedides per a biblioteques escolars per al curs 2020-2021.
Girona, 22 de juliol de 2021
El regidor delegat de Cultura
Joaquim Ayats Bartrina
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INFORME D'INTERVENCIÓ
Hi ha crèdit suficient a les partides del pressupost següents i pot ordenar-se la
despesa proposada:
2021 510 32600 48001 Ajuts i transferències educació, 6.240,00€ (20210023566)
2021 501 33212 48000 Transferències biblioteques escolars, 13.760,00€
(20210023565)
Assabentat,
La interventora
Gloria Rigau Solé

La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 7
de juny de 2019.
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