Dimecres, 25 d'octubre de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Viladecans
Servei de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats
Educació
ANUNCI
Mitjançant acord número 19 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Viladecans, de data 4 d'octubre de 2017,
han estat aprovades les Bases específiques per a la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Viladecans, en règim
de concurrència competitiva, per a la realització dels projectes de socialització de llibres dels centres educatius de
Viladecans, durant el curs escolar 2017-2018.
BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE
L'AJUNTAMENT DE VILADECANS, PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES EN
ELS CENTRES EDUCATIUS DURANT EL CURS 2017-2018.
1. OBJECTE.
L'objecte d'aquestes bases específiques és la regulació de la concessió de subvencions, per a la realització de projectes
de socialització de llibres en els centres educatius durant el curs 2017-2018 a Viladecans.
2. FINALITAT.
La finalitat d'aquesta subvenció és realitzar un suport específic per al desenvolupament dels projectes de socialització
de llibres de text i material curricular en els centres educatius del municipi.
L'objectiu és que els llibres de text i materials didàctics emprats en els centres educatius, responguin als principis
d'accessibilitat, amb la finalitat d'eliminar barreres que qualsevol alumne pugui tenir en l'accés a l'aprenentatge i a la
comunicació.
3. REQUISITS.
Poden participar en la present convocatòria els centres educatius del municipi que hagin iniciat projecte de socialització
de llibres i/o materials curriculars.
4. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS I TERMINI.
L'import màxim per projecte d'aquesta convocatòria es realitzarà en funció del total de projectes presentats i la partida
existent per aquest programa, que és de 12.300 EUR. Aquesta despesa anirà a càrrec de les partides del pressupost
ordinari vigent:

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent a la publicació d'un extracte d'aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS), i finalitzarà el 30 de novembre de 2017. No s'acceptarà cap projecte que no sigui registrat en el termini
establert via instància.
Les sol·licituds de subvenció es presentaran a qualsevol de les oficines del Registre General de l'Ajuntament de
Viladecans, sens prejudici del que disposa l'article 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú a les Administracions Públiques.
5. SOL·LICITUD I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ.
Els centres educatius han de sol·licitar l'adhesió a aquesta convocatòria i presentar la documentació relacionada en
aquestes bases, en el termini que consta en aquesta convocatòria.
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- 12.300 EUR de la partida 30201-32630-48000 "Subvenció centres escolars i AMPA".
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Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han de presentar:
- Sol·licitud d'adhesió a la convocatòria, mitjançant instància.
- Fitxa de projecte (annex 1).
6. CRITERIS DE VALORACIÓ I PONDERACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS.
El projecte que acompanya la sol·licitud de subvenció serà revisat tècnicament per avaluar el grau de compliment dels
criteris de valoració, i s'elaborarà el corresponent informe.
Els projectes es valoraran d'acord amb els criteris següents, amb una puntuació màxima de 18 punts:
- Nombre de cursos d'implantació del projecte al centre educatiu. Fins a un màxim de 3 punts.
- Nombre d'agents implicats (direcció, professorat, AMPA, comissió del CEC...) en la gestió del projecte. Fins a un
màxim de 3 punts.
- Nombre d'alumnes que es beneficien del projecte de reutilització. Fins a un màxim de 3 punts.
- Nombre de llibres i/o material curricular reutilitzats. Fins a un màxim de 3 punts.
- Grau d'estalvi de la família. Fins a un màxim d'3 punt.
- Propostes de millora aportades al projecte de reutilització del centre. Fins a un màxim de 3 punts.
7. RESOLUCIÓ, PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ.
Les sol·licituds presentades a la present convocatòria seran avaluades per l'equip tècnic del Departament d'Educació de
l'Ajuntament de Viladecans.
El termini de pagament establert serà el que determinin les normes municipals vigents i es realitzarà mitjançant
transferència al compte bancari del centre educatiu.
El termini per justificar la subvenció serà abans que finalitzi en curs escolar 2017-2018, fins el 30 de juny de 2018,
mitjançant la presentació de la memòria del projecte (annex 2), que haurà de ser aprovada per Consell Escolar de
Centre.
8. PUBLICITAT.
Les entitats beneficiaries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament de Viladecans en la publicitat i elements
de difusió dels projectes. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l'acció subvencionada haurà de
constar la llegenda "amb el suport de l'Ajuntament de Viladecans" amb l'anagrama, segons el model tipogràfic i el
disseny aprovat per l'Ajuntament de Viladecans.
9. PUBLICACIONS DE LA CONVOCATÒRIA.
Les presents bases i convocatòria es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu
electrònica de l'Ajuntament de Viladecans (https://seu.viladecans.cat).

La convocatòria, l'aprovació d'aquestes bases i tots els actes administratius que se'n derivin podran ser impugnats per
les persones interessades ens els casos i forma establerts per la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Per tot allò que no sigui previst en aquestes bases, es procedirà en virtut de la normativa aplicable a la funció pública
local de Catalunya i, amb caràcter superior, per la normativa pròpia de la Generalitat i de l'Estat.
ANNEX 1. FITXA DEL PROJECTE.
Cada projecte haurà d'informar dels següents apartats:
- Nom del centre educatiu.
- Nom i cognoms de les persones responsables del projecte.
- Correu electrònic de contacte.
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10. INCIDÈNCIES.
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- Projecte de socialització de llibres vigent i aprovat pel Consell Escolar de Centre.
- Curs escolar en què es va iniciar el projecte.
- Participants en la gestió del projecte.
- Organització i funcionament del projecte en el centre.
- Nivells acadèmics als que beneficia el projecte.
- Nombre d'alumnes als que beneficia el projecte.
- Despesa econòmica per família al projecte.
- Estalvi que suposa a la família el projecte.
- Valoració del projecte (punts forts, punts febles i propostes de millora).
ANNEX 2. MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Cada memòria haurà d'informar dels següents apartats:
- Nom del centre educatiu.
- Nom i cognoms de les persones responsables del projecte.
- Correu electrònic de contacte.
- Concreció de la destinació de l'import de subvenció concedit.
- Punts forts.
- Punts febles.
- Propostes de millora.
- Certificació de la data d'aprovació de la memòria per Consell Escolar de Centre.
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Viladecans, 10 d'octubre de 2017
El tinent d'alcalde de Serveis d'Acció Comunitària i.de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats, Ricard Calle Martínez

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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