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EDICTE
La Junta de Govern Local en sessió de 23 de març de 2018 va aprovar les bases
reguladores del programa de subvencions per a biblioteques escolars adreçades als
centres educatius de la ciutat de Girona que se sotmeten a informació pública pel
termini de 20 dies a partir de dia següent a la publicació, a l’efecte que puguin haver-hi
al·legacions amb la previsió de que si no se’n presenten les bases es consideraran
aprovades definitivament.
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A BIBLIOTEQUES
ESCOLARS ADREÇADES ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT DE
GIRONA
1. Objecte
L’objecte de les subvencions és finançar projectes o activitats d’interès públic o social,
d’acord amb unes modalitats de subvencions que pretenen potenciar les biblioteques
escolars dels centres educatius de la ciutat a fi que puguin complir la seva funció com
a facilitadores d’accés a la informació i de suport a l’aprenentatge i a la promoció
lectora.
2. Modalitats de subvencions:
2.1 Dotació, per a l’adquisició de fons per a la biblioteca escolar.
2.2 Activa la biblioteca, per a la millora i impuls de les biblioteques escolars. Adreçat
als projectes dels centres educatius de la ciutat que volen impulsar i visibilitzar el
potencial de la seva biblioteca escolar com a facilitadores d’accés a la informació i de
suport a l’aprenentatge i a la promoció lectora.
2.3 Biblioteca escolar oberta al barri. Dotació econòmica per finançar l’obertura al
barri de les biblioteques dels centres educatius en horari extraescolar, com a espais
d’accés a la informació i de suport a l’aprenentatge i a la recerca. Durant dos cursos
lectius.
3. Naturalesa i procediment de concessió
Les subvencions atorgades tindran caràcter finalista, no generaran cap dret a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (tret que s’hagin concedit amb el
caràcter de despeses plurianuals) i no es podran al·legar com a precedent.
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva,
mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades i establint-ne una prelació
d’acord amb els criteris de valoració establerts a les respectives modalitats de
subvenció, o prorratejar entre els centres beneficiaris l’import màxim destinat a cada
modalitat de subvenció entre totes les sol·licituds que compleixin els requisits i els
criteris de valoració corresponents.
Les subvencions seran concedides d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d’acord amb el que estableixen
aquestes bases i les corresponents convocatòries.
4. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responguin
a l’objecte de cadascuna de les modalitats de subvenció regulades en aquestes bases
i, a més, s’executin en el període corresponent al curs escolar objecte de la
convocatòria.
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5. Destinació
Centres sostinguts amb fons públics i centre privats de segon cicle d’educació infantil,
primària, secundària i especial de la ciutat de Girona.
6. Requisits dels centres beneficiaris i condicions per als centres docents
6.1 Requisits mínims dels centres beneficiaris
1. Que, d’acord amb el seu projecte educatiu, tinguin objectius i finalitats coincidents
amb les bases.
2. Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per
l’Ajuntament de Girona, excepte que encara no hagi transcorregut el corresponent
termini de justificació o hi hagin renunciat.
3. Que es trobin 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.
6.2 Condicions i requisits específics per als centres docents
1. Participar en els espais de formació i coordinació conjunts que s’organitzin amb
l’objectiu de millorar les condicions de les biblioteques escolars de Girona.
2. Disposar de comissió de biblioteca escolar o d’una persona responsable de la
biblioteca amb dedicació, com a mínim, d’una hora setmanal.
3. Quan procedeixi, destinar els bens inventariables a l’objecte de la subvenció.
D’acord amb l’art. 23.4 de l’OGSAG, els centres docents beneficiaris de les
subvencions, estan obligats a destinar els bens inventariables, per un període no
inferior a dos anys, a impulsar i visibilitzar el potencial de la seva biblioteca escolar i
que donen resposta a les funcions pròpies d’aquesta.
4. Els centres que el curs anterior no hagin justificat o hagin renunciat a una subvenció
concedida en el marc de la convocatòria per a biblioteques escolars, no podran
presentar sol·licitud de subvenció per al curs següent.
5. Els centres que el curs anterior hagin rebut la subvenció de la modalitat Activa la
biblioteca, no podran optar-hi el curs següent.
6. Per optar a qualsevol modalitat de subvenció, caldrà presentar, a més, la definició
del pressupost total de la biblioteca escolar amb el finançament desglossat segons la
seva procedència.
7. Per optar a la subvenció de modalitat II - Activa la biblioteca cal presentar, també,
un projecte concret per impulsar i visibilitzar el potencial de la biblioteca escolar com a
agent que respon als reptes actuals de l’educació i, a més, el certificat de l’acta del
consell escolar del centre en el que s’aprovi el projecte. Els projectes presentats poden
ser projectes nous o projectes existents adaptats a les noves necessitats, i hauran de
tenir una durada màxima d’un curs escolar, o temps inferior, sempre que es defineixi
com a impuls d’un projecte nou a consolidar en el projecte educatiu del centre. Els
punts que ha d’incloure el projecte s’establiran a les convocatòries.
8. Per optar a la subvenció de modalitat III – Biblioteca escolar oberta al barri cal
presentar un projecte aprovat pel consell escolar especificant les condicions d’obertura
i, també, el certificat de l’acta del consell escolar del centre en el que s’aprovi aquest
projecte. Els punts que ha d’incloure el projecte s’establiran a les convocatòries.
7. Quantia de les subvencions
Es destinarà la quantitat total màxima d’entre 22.000 € i 35.500 €, que per modalitats
suposa:
Modalitat I - Dotació: L’import que percebrà cada destinatari resultarà del prorrateig
efectuat de l’import global màxim destinat a la subvenció i que serà establert a la
convocatòria.
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Modalitat II - Activa la biblioteca: cada centre beneficiari percebrà entre 1.500 € i
2.000 €, segons les disponibilitats pressupostàries, fixant-se l’import exacte a percebre
i el nombre de centres beneficiaris que podrà haver-hi a la convocatòria.
Modalitat III - Biblioteques escolars obertes al barri: cada centre beneficiari percebrà
entre 4.000 € i 5.000 €, segons les disponibilitats pressupostàries, fixant-se l’import
exacte a percebre i el nombre de centres beneficiaris que podrà haver-hi a la
convocatòria. Aquesta subvenció podrà ser ampliable durant la anualitat següent, i
com màxim per un any, amb una quantitat igual a l’atorgada inicialment en cas de
justificació i disponibilitat pressupostària en el exercici següent.
8. Criteris de valoració
8.1 De les subvencions de concurrència no competitiva a prorratejar entre els
centres beneficiaris
I. Dotació
El procediment de valoració es farà per criteris no competitius i es prorratejarà entre
els centres beneficiaris l’import màxim destinat a la subvenció de modalitat I. Els
centres beneficiaris seran els que compleixin els requisits i els criteris de valoració
corresponents.
Queden exclosos d’aquesta modalitat de subvenció aquells centres que siguin
beneficiaris de subvenció de la modalitat II - Activa la biblioteca de la present
convocatòria i de subvenció de la modalitat III - Biblioteques escolars obertes al barri
de la convocatòria.
8.2 De les subvencions de concurrència competitiva de quantia certa
II. Activa la biblioteca
a) Grau de concreció del projecte (fins a 5 punts)
b) La participació i implicació de la comunitat educativa en la definició i execució del
projecte (fins a 5 punts)
c) Impacte del projecte en la comunitat educativa (fins a 5 punts)
d) Continuïtat del projecte (fins a 5 punts)
e) Coherència i viabilitat del projecte (fins a 5 punts)
f) Grau d’innovació del projecte (fins a 5 punts)
g) Els centres que no hagin percebut anteriorment la subvenció de modalitat II –
Activa la biblioteca es prioritzaran sobre els que sí, quan la valoració dels projectes
sigui la mateixa (aquest criteri no atorga punts addicionals).
8.3 De les subvencions de concurrència competitiva de quantia certa
III. Biblioteques escolars obertes al Activa la biblioteca
a) La ubicació del centre educatiu, prioritzant els centres educatius situats en zones
geogràficament aïllades, mal comunicades o sense suficients equipaments culturals,
allunyades de la biblioteca pública més propera i sense cap altre biblioteca escolar
oberta al barri al seu sector (fins a 10 punts)
b) El grau d’implicació de tota la comunitat educativa i d’altres agents del sector on està
ubicada l’escola (fins a 5 punts)
c) L’espai i equipament del que disposa la biblioteca. Adequat als mínims recomanats
(fins a 5 punts)
d) Els serveis que ofereix. Que com a mínim compti amb serveis de consulta, préstec i
accés a Internet. Es valorarà positivament l’oferta d’activitats de dinamització lectora i
de formació d’usuaris (fins a 5 punts)
e) La col·lecció de la biblioteca, que sigui actualitzada i adequada al públic al que va
adreçada (fins a 5 punts)
f) Que compti amb personal contractat per obrir i dinamitzar la biblioteca, així com per
realitzar feina interna, i a ser possible, amb formació o experiència en biblioteques
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escolars i en treball amb nens i joves (fins a 5 punts)
g) L’horari i calendari d’obertura de la biblioteca escolar al barri (fins a 5 punts)
9. Inici del procediment: Convocatòria
El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública
aprovada per l’òrgan competent.
La convocatòria es farà pública a través del tauler d’edictes i del web municipal.
L’extracte de la convocatòria es traslladarà a la BDNS per a la seva publicació en el
BOP de Girona.
10. Sol·licituds i terminis de presentació
10.1 El termini per a la presentació de sol·licituds i la documentació necessària serà
de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de la publicació de la
convocatòria en el BOP.
10.2 La presentació de sol·licituds. Un cop publicada la convocatòria, les persones
interessades hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la
documentació que indiqui la convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Girona. El model de sol·licitud i la convocatòria es podran consultar a la pàgina Web
de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat).
A nivell informatiu, l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les
persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a
relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els
obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització
i li permeti fer els corresponents tràmits.
10.3 Llista de centres admesos i exclosos i esmena de sol·licituds. Un cop
finalitzat el termini de presentació es farà pública al tauler d’anuncis municipal la
relació provisional de centres admesos i exclosos amb els motius de la inadmissió. Si
la sol·licitud presentada no reuneix els requisits establerts en aquestes bases, es
requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable
de deu dies hàbils, transcorreguts els quals sense haver procedit a la seva esmena,
comportarà el desistiment dels centres interessats en els termes previstos a l'article 68
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Transcorregut el termini d’esmena, es dictarà resolució
definitiva de centres admesos i exclosos.
11. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
11.1. La instrucció del procediment serà a càrrec del regidor/a delegat/da de Cultura.
L’òrgan col·legiat competent per a la valoració de les sol·licituds i l’informe - proposta
de concessió estarà format pel regidor/a de Cultura, el/la cap de l’àrea de Cultura i dos
tècnics/ques de l’àrea de Cultura. Les convocatòries designaran els i les membres que
formaran la composició concreta d’aquestes comissions i podran preveure
l’assessorament de persones externes referents dels àmbits valorables, amb veu i
sense vot.
11.2. La resolució correspon a l’Alcaldia o òrgan municipal que tingui delegada
aquesta atribució.
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12. Valoració
12.1 L’examen i la valoració de les sol·licituds correspondrà a la comissió avaluadora
que d’acord amb els criteris fixats a les diferents modalitats de subvenció, ha
d’examinar les sol·licituds presentades i emetre una acta que contingui una proposta
de resolució de concessió o/i denegació.
12.2 L’òrgan instructor, en base a l’expedient i a l’informe de la comissió, efectuarà la
proposta de resolució provisional.
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de centres beneficiaris proposats per a
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la llista de sol·licituds
denegades, amb indicació de la causa de denegació.
12.3. La resolució provisional es publicarà en el tauler d’anuncis municipal i en el web
municipal. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i tindrà els mateixos
efectes.
El termini per presentar al·legacions a la resolució provisional serà de 10 dies hàbils a
partir de fer-se pública. Un cop resoltes les al·legacions, es dictarà la resolució
definitiva.
13. Resolució i notificació de les sol·licituds
La resolució haurà de ser motivada, d’acord amb els criteris de valoració de les
sol·licituds, i inclourà la relació d’ajuts concedits i la dels ajuts denegats. La
convocatòria es pot declarar deserta o no esgotar l’import total previst a la
convocatòria si qui sol·licita la subvenció no compleix les condicions previstes en
aquestes bases o en els criteris de la convocatòria.
També podrà incloure una relació ordenada de les sol·licituds que, tot i complir amb
les condicions establertes en aquestes bases i a les convocatòries, no hagin obtingut
cap ajut per no disposar de crèdit suficient per atendre-les. A la relació s’indicarà la
puntuació obtinguda a la fase de valoració.
En aquest supòsit, si algun dels centres beneficiaris renunciés a l’ajut concedit, es
podrà resoldre, sense necessitat de noves convocatòries, concedir l’ajut al sol·licitant
següent, en ordre de puntuació, sempre i quan s’hagi alliberat crèdit suficient per
atendre almenys una de les sol·licituds denegades.
La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa i es publicarà igualment en el
tauler d’anuncis municipals i en el web municipal, assortint els mateixos efectes que la
notificació individual.
Contra la resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva publicació, sens perjudici que, si es considera convenient,
s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns.
14. Acceptació de les subvencions
Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no es
manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
En cas que la convocatòria o l’acord de resolució de la subvenció prevegi efectuar
pagaments anticipats caldrà l’acceptació expressa per part del centre beneficiari.
Els centres beneficiaris de les subvencions de modalitat II - Activa la biblioteca i
modalitat III – Biblioteca escolar oberta al barri, hauran de presentar una declaració
d’acceptació de la subvenció, per tal de cobrar el primer termini. S’haurà d’utilitzar el
model normalitzat de Declaració d’acceptació de la subvenció (Entitats privades o
persones físiques) disponible a la pàgina web i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Girona.
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L’acceptació de la subvenció no implica cap relació contractual entre l’Ajuntament de
Girona i les persones que realitzaran l’activitat objecte de la subvenció.
15. Reformulació
Una vegada presentada la sol·licitud no s’admetran canvis de titularitat dels projectes.
Ara bé, quan l’import de la subvenció concedida sigui inferior al que consti en la
sol·licitud presentada, l’Ajuntament podrà demanar la reformulació de l’acció
subvencionada per tal d’ajustar els compromisos i condicions a la subvenció finalment
rebuda.
En qualsevol cas, la reformulació haurà de respectar l’objecte, les condicions i la
finalitat de la subvenció, i haurà de comptar amb la conformitat de la comissió
avaluadora i, si escau, mantenir el percentatge de finançament exigit en aquestes
bases o a la convocatòria.
16. Seguiment
L’Ajuntament de Girona, a través de la secció de Biblioteques, farà el seguiment de les
subvencions atorgades.
Podrà demanar la documentació i/o informació que convingui en relació amb el
desenvolupament del projecte.
17. Justificació
La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades, les
condicions i la documentació que cal presentar seran les que figuraran a la
convocatòria.
Els centres beneficiaris hauran de presentar la justificació, en model normalitzat, així
com la documentació que indiqui la convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament
de Girona.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que
s’efectuïn, l’Ajuntament de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin
els elements que s’han tingut en compte a la concessió.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst a la sol·licitud, la subvenció
es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.
En el cas que la despesa justificada sigui inferior a la concedida, la subvenció serà
igual a l’import justificat.
La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quanties no justificades.
Les subvencions s’han de justificar documentalment d’acord amb els requisits de la
base d’execució del pressupost municipal vigent i Ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen
consultables a www.girona.cat/transparencia/cat/pressupost
1. La no acceptació de les subvencions o no presentar-la d’acord amb el punt 14 o la
falta de la documentació exigida en el punt anterior, implicaran la revocació de les
subvencions concedides.
2. Les subvencions s’han de justificar documentalment i en l’imprès normalitzat
corresponent: Compte justificatiu. Subvencions inferiors a 30.000,00 €. Les despeses
justificades han de ser realitzades amb posterioritat a la concessió de la subvenció,
disponible a la pàgina web i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.
3. L’incompliment del punt 5.2.3 serà causa de reintegrament de la subvenció, o si el
centre beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es concedeix la
subvenció, amb caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte
de subvenció més l’interès legal que correspongui.
4. La justificació de la subvenció de modalitat II - Activa la biblioteca i de modalitat III –
Biblioteca escolar oberta al barri inclouran, a més, un informe - memòria segons el
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qual la subvenció s’ha destinat a la finalitat per a la qual s’ha concedit. L’informe memòria ha de reflectir les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses.
18. Terminis de realització i pagament de les subvencions
Modalitats I - Dotació. Les subvencions per a fons es faran efectives un cop
presentada la justificació corresponent.
Modalitat II. Les subvencions Activa la biblioteca es faran efectives en dos terminis, el
70% en concedir la subvenció, sempre que el centre beneficiari hagi presentat
l’acceptació de la totalitat de la subvenció i el 30% restant un cop presentada la
justificació corresponent al total de la subvenció.
Modalitat III. Les subvencions Biblioteca escolar oberta al barri es faran efectives en
dos terminis anuals, el 70% en concedir la subvenció, sempre que el centre beneficiari
hagi presentat l’acceptació de la totalitat de la subvenció i el 30% restant un cop
presentada la justificació corresponent al total de la subvenció.
19. Invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions
La invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions s’ajustarà al que disposen
els articles del títol V de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Girona i al que disposa la LGS. Les convocatòries podran establir causes particulars
de reintegrament de les subvencions si es considera oportú.
20. Compatibilitat de les subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altres tipus
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa
subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi aquell cost.
21. Subcontractació
Es permet que els centres beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de qui ostenti la titularitat de la subvenció fins un màxim del 90%.
Els centres beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones físiques o jurídiques amb qui estiguin vinculats, llevat
que la contractació es realitzi en les condicions normals del mercat i s’obtingui
l’autorització expressa de l’Ajuntament de Girona.
22. Modificació i nul·litat
Una vegada atorgada la subvenció, no s’acceptarà cap canvi de destinació.
23. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts s’entendran com a
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. No obstant això,
els centres beneficiaris estaran obligats a sotmetre’s a les actuacions de control
financer que pugui efectuar l’Ajuntament i a qualsevol altra actuació de comprovació i
control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, i estaran
obligats a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors.
24. Difusió i publicitat
Els centres beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de
l’Ajuntament de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que
siguin objecte de subvenció, i d’acord amb l’art. 18.4 de la LGS donar l’adequada
publicitat del caràcter públic del finançament.
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Incomplir el deure de difusió i publicitat serà causa de reintegrament de les
subvencions.
25. Règim jurídic
En tot allò que no prevegin aquestes bases, caldrà tenir en compte les bases
d’execució del pressupost municipal, el Reglament orgànic de l’Ajuntament de Girona,
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes
autònoms i ens que en depenen i la normativa sobre delegació de competències i
atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Girona i per la normativa vigent
en matèria de subvencions atorgades per les administracions públiques.
26. Informació i assessorament
Per a qualsevol consulta o més informació adreceu-vos a:
Biblioteques de Girona
Emili Grahit, 4 c
17002 Girona
Tel. 972 419 439. A/e: bibliotequesdegirona@ajgirona.cat
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