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A la Junta de Govern Local
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sabadell, en sessió de 3 de març de 2015, va aprovar les
bases reguladores específiques per a l’atorgament de beques per a l’adquisició de llibres de
text i material escolar, a partir del curs 2015-2016, aplicables per tant al curs 2021-2022, per
tal de donar suport a les famílies més vulnerables, ja que el fet de disposar dels llibres de
text i el material escolar afavoreix l’equitat i minimitza l’impacte que pugui tenir en els
menors, les greus situacions econòmiques en les que es troben algunes famílies,
agreujades en molts casos com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID19 i les mesures de confinament adoptades dintre de l’estat d’alarma per superar-la.
Atès que la convocatòria de beques per a l’adquisició de llibres i material escolar forma part
d’una política de caire sòcio-educatiu que incideix en l’àmbit educatiu per l’àmbit material de
les beques, però amb la perspectiva de la inclusió social i de la lluita contra les desigualtats,
per la qual cosa es tracta d’una actuació compartida entre el Servei d’Acció Social i el Servei
d’Educació.
Vist l’informe tècnic de data 29 de març de 2021 que proposa l’aprovació de la convocatòria
pública per a l’atorgament de beques per a l’adquisició de llibres de text i material escolar,
per al curs 2021-2022, amb una consignació de crèdit disponible de 360.052,20€.
Vista la fiscalització prèvia limitada realitzada per la Intervenció General de la proposta
d’autorització de despeses per import de 360.052,20€, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2021-215-3262-48100 del pressupost municipal, número d’apunt previ
920210003026 i referència 22021005187.
Atès que es preveu a més una quantia addicional màxima de 159.944,00€ l’aplicació de la
qual no requerirà una nova convocatòria, donat que els crèdits als quals resulta imputable
aquesta quantia addicional no estan disponibles en el moment d’aquesta convocatòria però es
preveu obtenir-los en un moment anterior a la resolució de la concessió de les beques, ja que
depèn d’un increment del crèdit pressupostari disponible com a conseqüència d’una ampliació o
incorporació de crèdit posterior.
Atès que l’efectivitat d’aquesta quantia addicional queda condicionada a la declaració de
disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies abans assenyalades en un
moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

Atès que l’esmentat informe tècnic proposa condicionar l’atorgament efectiu de les beques
al fet que abans de la resolució del procediment administratiu de concessió de les beques
municipals la Generalitat de Catalunya no hagi publicat cap convocatòria de concurrència
pública d’ajuts pel mateix concepte.
Vist l’informe jurídic de data 29 de març de 2021 que consta a l’expedient.
Vist l’article 9.3 de l’ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell, que
estableix el contingut mínim de la corresponent convocatòria de subvencions.
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Vist allò establert a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; l’article 56 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions,
així com la restant normativa d’aplicació.
Vist l’establert a la Llei 15/2014, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa, sobre la modificació del règim jurídic de la Base de dades nacional
de subvencions (BDNS) contingut a l’art. 20 de la Llei 38/2003, general de subvencions, així
com la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció general de l’administració
de l’Estat, sobre el registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajuts en el
sistema nacional de Publicitat de subvencions.
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 6749/2019 de 25 de juny, que delega a la Junta de Govern
Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest
dictamen.
Per a la qual cosa l’Àrea de Presidència i Drets Socials, a petició de la Regidoria
d’Educació, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria pública de les beques per a l’adquisició de llibres de text i
material escolar, per al curs 2021-2022, que s’adjunta com a Annex I. El període de
presentació de sol·licituds és del 26 d’abril al 28 de maig de 2021, ambdós inclosos.
SEGON.Aprovar l’autorització de despesa corresponent a part de la consignació de
crèdit disponible de la convocatòria de beques per a l’adquisició de llibres de text i material
escolar, curs 2021-2022, per import de 360.052,20 euros, que s’imputarà a l’aplicació
pressupostària 2021-215-3262-48100, número d’apunt previ 920210003026 i referència
22021005187.
Aprovar l’establiment d’una quantia addicional màxima de 159.944,00€ l’aplicació de la qual
no requerirà una nova convocatòria, donat que els crèdits als quals resulta imputable
aquesta quantia addicional no estan disponibles en el moment d’aquesta convocatòria però
es preveu obtenir-los en un moment anterior a la resolució de la concessió de les beques, ja
que depèn d’un increment del crèdit pressupostari disponible com a conseqüència d’una
ampliació o incorporació de crèdit posterior.
L’efectivitat d’aquesta quantia addicional quedarà condicionada a la declaració de
disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies abans assenyalades en
un moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

TERCER.- Condicionar l’atorgament efectiu de les beques al fet que, abans de la resolució
del procediment administratiu de concessió de les beques municipals la Generalitat de
Catalunya no hagi publicat cap convocatòria de concurrència pública d’ajuts pel mateix
concepte.
QUART.- Ordenar la inscripció i publicació de la convocatòria a la Base de dades nacional
de subvencions (BDNS), conforme l’establert a l’art. 20 de la Llei 38/2003, general de
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subvencions, i a la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció general de
l’administració de l’Estat, sobre el registre i publicació de convocatòries de subvencions i
ajuts en el sistema nacional de Publicitat de subvencions, així com la seva publicació al web
municipal i al tauler d’edictes de la Seu Electrònica de la corporació.
CINQUÈ.- Facultar el tinent d’alcalde de l’Àrea de Presidència i drets socials per tal que
subscrigui tots els documents necessaris per a l’efectivitat dels anteriors acords, així com la
rectificació dels errors materials que es puguin produir.

No obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà allò que sigui més adient per als
interessos municipals.

Sabadell, a la data de signatura electrònica

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Presidència i Drets Socials

