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En Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 29 d'abril de 2019, va acordar, entre d’altres, l’acord
següent:

Vist l'acord Plenari de data 31 de març de 2016, pel qual es va aprovar les Bases reguladores per a
l'atorgament de beques i ajuts en l'àmbit educatiu, modificades per acords Plenaris de data 27 d'abril de
2017 i 28 de març de 2019.
Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2019, pel qual s’aprova el Pla Estratègic de
subvencions de l’àrea de Qualitat de Vida de l’any 2019 i s’aprova el calendari de convocatòries en règim
de concurrència competitiva, entre les quals, consten les subvencions i ajuts en matèria d'Educació.
Vista la providència de la Regidoria d'Educació, Participació i Joventut, de data 5 d'abril de 2019, per la qual
s'ordena l'obertura de la corresponent convocatòria.
Vist l'informe tècnic del servei d'Educació, emès en data 12 d'abril de 2019, pel qual es proposa el
calendari de presentació de sol·licituds.
Vist l'informe jurídic favorable emès en data 15 d'abril de 2019 pel Cap de l'Àrea de Qualitat de Vida.
Vista la fiscalització favorable emesa per la Interventora accidental en data 16 d'abril de 2019.
Vista la documentació de l'expedient, la Junta de Govern Local adopta l'acord següent:
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de beques i ajuts
en matèria d’educació corresponent al curs escolar 2019/2020 següents:
a)
Beques de llibres i material escolar (educació infantil i cicles de primària)
b) Beques de llibres i material (educació secundària obligatòria)
c) Beques de llars d'infants
d) Beques de casal d'estiu
e) Beques d'escola de música i escola de dansa
Segon. Les sol·licituds hauran de presentar-se en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de
Pineda de Mar, Plaça de Catalunya, 1, durant els dies i hores que es determinen, mitjançant el model de
sol·licitud normalitzat, al qual s'ha d'adjuntar la documentació a que fa referència la base 7a de les Bases
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reguladores aprovades pel Ple de 31 de març de 2016, modificades per acord Plenari de data 27 d'abril de
2017 i 28 de març de 2019.
A.

Presentació de sol·licituds

Concepte
beques de llibres/llibres ESO, llars d’infants,
casals d’estiu i escola de música i dansa
B.

Període de presentació
de sol·licituds
08/05/2019 a
31/05/2019

Cita prèvia
02/05/2019 a
07/05/2019

Llocs de presentació de sol·licituds
Lloc de presentació

Horari

OAC (Plaça de Catalunya, 1)

08:30 a 14:00 h

Tercer. Autoritzar una despesa per import global de 72.000,00 euros amb càrrec a la consignacions
pressupostàries que es relacionen del pressupost de 2019:
Descripció
ED

326

48024

BEQUES LLIBRES ESCOLARS

ED

326

48021

BEQUES LLARS D'INFANTS

ED

326

48022

ED

326

48023

BEQUES CASAL D'ESTIU
BEQUES ESCOLA DE MÚSICA
I DANSA

Pressupost
2019
33.000,00

Import "A"

Ref. "A" 2019

33.000,00

22019000745

26.000,00

26.000,00

22019000747

7.500,00

7.500,00

22019000748

5.500,00

5.500,00

22019000750

TOTAL

72.000,00

Quart. D’acord amb el que determina l’article 14 en relació amb els articles 43 i 45 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre (LPAAP), els tràmits relacionats amb aquesta sol·licitud es faran electrònicament. Així mateix, la
publicació de la resolució de la subvenció sol·licitada es farà en la seu electrònica de l’ajuntament.
Cinquè. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució
dels precedents acords.
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