PROPOSTA D’ACORD QUE S’ELEVA A JUNTA DE GOVERN LOCAL
Expedient:
Procediment Genèric Serveis Personals
Referència:
SQPER2015/000002
Emplaçament:
Assumpte:
Aprovació conveni per la concessió de subvencions als centres
educatius per l'exercici 2015.
Data Proposta: 19 de març de 2015
Proponent:
Serveis a les Persones

ANTECEDENTS DE FET
1. Sant Quirze del Vallès disposa de 6 escoles d’infantil i primària i 1 centre d’educació
secundària obligatòria on s’imparteix l’ensenyament de 3 a 18 anys.
2. L’educació és un dels eixos d’actuació municipal i considerat de gran interès públic i
social, l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit de les seves competències té
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per a la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
puguin dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
3. Vist que l’Ajuntament, té previst fomentar l’eficiència en la prestació de serveis, l’agilitat
davant de la gestió, la defensa de l’interès general i la transparència de la seva
administració.
4. Considerant l’informe del Tècnic d’Educació de data 4 de març de 2015.
5. Considerant l’informe d’Intervenció de data 18 de març de 2015
FONAMENTS DE DRET
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Arts. 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres i serveis dels ens locals.
DISPOSICIÓ
La regidora delegada d'Educació, actuant per delegació de l’alcaldessa, proposa a Junta
de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni per l’atorgament de subvencions als centres educatius:
Lola Anglada, Onze de Setembre, Pilarín Bayés, Purificació Salas Xandri, Taula Rodona,

PACSQ-00e
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El Turonet i l’Institut Sant Quirze per l’exercici 2015, per un import total de 93.500,00 €, a
càrrec de la partida 2015 1300 3200 4800000, segons es detalla a continuació:
“REUNITS
D’una part, la Sra. M. Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa del Exlm. Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, actuant en nom i representació d’aquest, assistit per la Secretaria
municipal, Sra. Helena Muñoz Amorós, qui dona fe de l’acte.
D’altra part, els directors i directores dels centres educatius: Sr. Ricard Manresa Corretje,
de l’escola Local Anglada, Sra. Mila Torres López, de l’escola Onze de Setembre, Sr.
David Sánchez Catasús de l’escola Pilarín Bayés, Sr. Francisco Javier López Avilés, de
l’escola Purificació Salas, Sr. Juli Moltó i Sierra, de l’escola Taula Rodona, Sra. Cristina
Jordà Zanuy, de l’escola El Turonet i Sra. Montse Trabal Piqueras
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura i
eficàcia del present Conveni i conjuntament,
MANIFESTEN
Primer. Que en atenció al que es disposa a la Constitució Espanyola de 27 de desembre
de 1978, en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei Orgànica
6/2006 de 18 de juliol; a la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local a la Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei
d’Educació de Catalunya, 12/2009, del 10 de juliol.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit d’aquestes competències té
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
poden dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el seu
Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Segon. Que l’Ajuntament es planteja donar aquest suport a través dels diferents
programes i accions previstos per l’exercici de 2015, fomentant l’eficiència en la prestació
de serveis, l’agilitat i iniciativa davant els reptes de la gestió, la defensa de l’interès
general i la transparència pròpia de les administracions democràtiques.
Tercer. Que ambdues parts conceben l’educació com un dels instruments més
importants amb què compta la societat per transmetre als infants els béns científics,
culturals, socials i morals que la defineixen; consideren que comparteixen un interès
comú en aquesta tasca; i entenen que una acció conjunta d’ambdues Administracions dintre d’una acció progressiva de corresponsabilització de tota la societat- pot afavorir la
prestació íntegra i adequada de les competències que tenen assumides a l’àmbit
educatiu.
Quart. Que la voluntat cooperadora que es desprèn d’aquest projecte coadjuva a
promocionar, fomentar, donar suport i en general millorar el procés educatiu, i s’insereix
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dintre d’un procés d’ increment de la iniciativa local davant els reptes d’una gestió eficaç i
eficient, i de la defensa de l’interès de la comunitat dintre del marc de la legalitat vigent.
I en virtut de tot el que precedeix, ambdues parts
ACORDEN
Primer. OBJECTE.
És objecte del present conveni la cooperació entre la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Sant Quirze i les escoles i Institut pel desenvolupament de les activitats i
projectes d’interès pedagògics, educatiu i formatiu que preservin les següents
característiques:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Dotacions instruments per a l’impuls de la Música
Materials inventariables
Dotacions de materials pedagògics
Projectes de racons de jocs simbòlics a l’àmbit infantil
Projectes d’informàtica
Biblioteca mestres i alumnes
Activitats i projectes a l’àmbit de l’Educació especial
Tallers didàctics i pedagògics
Impuls de les llengües
Dotacions Audiovisuals
Altres

La renovació o modificació dels projectes i activitats es realitzarà anualment, a proposta
dels centres docents, prèvia sol·licitud.
Segons. OBLIGACIONS DE LES PARTS.
1.
A més de les obligacions que específicament es recullen al present conveni, els
centres educatius es comprometen a:
- Presentar la memòria valorada dels projectes educatius amb la justificació i motivació,
en el seu cas, de la seva significació de gran interès públic o social i que no es podrien
portar a terme sense la percepció d’una subvenció que excedeixi el 50 per 100 del seu
cost.
- Realitzar les activitats i projectes convinguts dintre del període de vigència del conveni.
- Dotar-se de l’estructura i dels mitjans materials i tècnics necessaris per dur a terme el
present conveni.
- Presentar a altres centres o institucions, prèvia petició de l’Ajuntament, les experiències
en l’àmbit de l’educació. En tota presentació, propaganda i documentació escrita, gràfica
o en suport informàtic, s’haurà de consignar la llegenda: “ Amb el suport de l’Ajuntament
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de Sant Quirze” i a reproduir el logotip de l’Ajuntament, segons el model tipogràfic
aprovat per la Corporació.
- Facilitar tota la informació necessària, a criteri de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, per mantenir actualitzada la base de dades de la Regidoria d’Educació en relació
a les activitats i els serveis educatius que es portin a terme al municipi.
- Destinar l’aportació econòmica que serà lliurada per l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès al pagament exclusiu de les despeses que comportin les activitats i projectes
conveniats.
- Lliurar a l’Ajuntament i a la Comissió Mixta del present conveni un exemplar de la
documentació i propaganda escrita realitzada així com una memòria de les activitats i
projectes pactats on es recullin tots els elements precisos per valorar-les.
2. L’Ajuntament de Sant Quirze es compromet:
- Donar les ajudes tècniques necessàries per dur a terme les activitats i projectes
acordats.
- Contribuir durant la vigència del present conveni al finançament de les activitats i
projectes pactats. Aquest import queda fixat en la quantia de 93.500,00 € per l’any 2015 i
es distribuïda en un 45% per nombre de centre educatiu i un 55% per nombre d’aules
classe.
Com criteri general d’aplicació i distribució dels ajuts subvencionadors, aquests seran
com a màxim del 50 per 100 del cost del projecte o activitat al qual s’apliquin, llevat que,
de forma motivada, es justifiqui que es tracta d’activitats de gran interès públic i/o social i
que no es podrien portar a terme sense la percepció d’una subvenció que excedeixi el 50
per 100 del seu cost. Seran revocables o reduïbles d’ofici quan es comprovi que l’activitat
subvencionada no ha estat realitzada totalment o parcialment, o s’hagi aplicat a una
finalitat diferent d’aquella per a la qual va ser concedida.
Tercer. EXECUCIÓ I SEGUIMENT.
1. S’acorda la creació d’una Comissió Mixta de seguiment del conveni, que estarà
formada pels següents membres:
- President/a: El regidor o regidora delegat d’Educació de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès.
- Tres Vocals: El Cap de l’Àrea de Serveis Personals i els tècnics d’Educació de
l’Ajuntament i un representant de cada un dels centres educatius, designat per aquests.
Les funcions de secretaria de la Comissió recauran en el tècnic o tècnica designat per
l’Ajuntament.
2. Són funcions de la Comissió Mixta totes les que expressament s’indiquin en aquest
Conveni, i en general les de proposar els criteris i aspectes de la cooperació anual; les de
fer el seguiment i avaluació de les actuacions i de l’ aplicació de la quantitat conveniada,
així com les del dictamen de les especificacions necessàries per a la correcta aplicació i/o
interpretació d’ aquest pacte.
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La Comissió haurà d’emetre informe preceptiu, però no vinculant, en els casos de variació
o revocació dels ajuts concedits.
3. La Comissió Mixta durant el període de vigència del conveni haurà de reunir-se
plenàriament almenys una vegada a l’any, si bé es reunirà sempre que alguna de les
dues parts ho proposi. La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de set
dies naturals.
Quart. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ.
1. L’aportació compromesa anualment per part de l’Ajuntament s’efectuarà en dues parts,
el 70% a partir de la signatura del conveni, amb periodicitat mensual fins el mes
d’octubre, i el 30 % restant amb la justificació final; en ambdós casos d’acord amb el Pla
de disposició de fons aprovat per l’Ajuntament. Amb caràcter previ, els centres aportaran
a la Comissió Mixta una memòria justificativa conforme les activitats conveniades s’han
portat a terme o estan planificades per realitzar-les durant l’exercici de 2015.
2. Les factures acreditant la realització de la despesa feta i datades l’any de vigència del
conveni es presentaran abans del 15 de desembre de 2015. Hauran d’estar aprovades
per l’òrgan competent del centre i amb el vistiplau del Director, que certificarà que l’import
ha estat destinat a l’activitat programa d’educació conveniada.
3. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès requerirà als centres educatius per tal que faci la rectificació oportuna.
Transcorregut el termini per a la subvenció, i en els casos que els centres hagin pogut
justificar una part de la quantitat conveniada, l’Ajuntament, previ informe de la Comissió
de Seguiment, resoldrà la reducció o devolució de l’import de la dotació econòmica
abonada anticipadament, en la proporció als imports no justificats.
Cinquè. VIGÈNCIA.
El present conveni tindrà vigència durant l’exercici 2015.
Amb acord de les dues parts i sense necessitat d’esperar a l’acabament de la seva
vigència, es podran introduir les modificacions que s’entenguin adients.
Sisè. EXTINCIÓ.
El conveni s’extingirà per qualsevol forma vàlida en dret i, en concret, per:
a)
b)
c)
d)

L’expiració del termini previst en el pacte anterior.
Per la renúncia unilateral que tindrà de ser manifestada fefaentment a l’altra part.
Per acord de les parts
Per incompliment de les obligacions previstes al Conveni.
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Setè. NORMATIVA D’APLICACIÓ.
En tot allò no previst al present conveni serà d’aplicació la normativa expressada a l’antecedent
primer del present conveni.
I en prova de conformitat es signen els originals del present conveni a un sol efecte en el
lloc i data assenyalats a l’encapçalament.”
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de 93.500,00 € per subvencions
als centres educatius del municipi, per l’exercici 2015, a la partida: 2015 1300 3200 480
00 00 i distribuïts per centres en les quantitats:
Escola Lola Anglada: 13.235,71 €
Escola Onze de Setembre: 13.235,71 €
Escola Pilarín Bayés: 14.085,71 €
Escola Purificació Salas Xandri: 12.810,71 €
Escola Taula Rodona: 14.085,71 €
Escola el Turonet: 9.835,71 €
Institut Sant Quirze: 16.210,71 €
Tercer.- Comunicar aquest acord als centres escolars, les AMPA’s i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament.
Sant Quirze del Vallès, 19 de març de 2015.
Ho disposo,
La regidora delegada,

Mercè Vallès i Corominas
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