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EDICTE
La Junta de Govern Local ha aprovat en sessió del dia 16 de maig de 2022 l'acord que seguidament es
transcriu:
«Vista la providència de la Regidora d’Educació i Cultura de 28 d’abril de 2022, per la qual ordena incoar
l’expedient administratiu corresponent per aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva
de Beques d’Escola d’Adults, per al curs escolar 2022-2023.
Vist l’informe tècnic favorable emès pel Tècnic d’Educació de 28 d’abril de 2022, relatiu al calendari de la
presentació de sol·licituds i els elements econòmics de les beques esmentades.
Vist l'informe jurídic emès pel Cap de l’Àrea de Qualitat de Vida de 2 de maig de 2022, relatiu al calendari
de la presentació de sol·licituds i els elements econòmics de les beques esmentades.
Vista la fiscalització de conformitat emesa per la Intervenció municipal a data 3 de maig de 2022.
Atès els articles 9 a 11 i 22 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions,
relatius a la gestió i procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.
Atès l’article 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, d'aprovació del Reglament de la Llei 38/2003,
general de subvencions, relatiu al procediment de concessió de les subvencions.
Atès els articles 239 a 241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, relatius a l’activitat de foment; subvencions; i, concessió de
subvencions.
Atès els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, relatius a les subvencions municipals.
Atesa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Pineda de Mar (BOP núm. 117-Annex I, de
17.05.2005).
Atès l’Acord del Ple de 31 de març de 2016, pel qual s’aproven les Bases reguladores per a l'atorgament de
beques i ajuts en matèria d’educació de l’Ajuntament de Pineda de Mar (BOPB de 18.04.2016 i DOGC
núm. 7110-29.04.2016).
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Atès l’Acord de la Junta de Govern Local núm. JGL/12/68/2022 de 28 de març, pel qual s’aprova el Pla
estratègic de Subvencions de l’Àrea de Qualitat de Vida de l’any 2022.
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Atès l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, disposa que són objecte de publicació els actes administratius integrants d’un
procediment de concurrència competitiva.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. ALC/1703/2019 de 26 de juny de 2019, sobre la delegació de
competències de la Junta de Govern Local, pel qual es delega la convocatòria de procediments,
l’atorgament de subvencions i la seva revisió sempre que no sigui competència d’un altre òrgan municipal.
Atès l’article 54.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, relatiu a les atribucions de competències a la Junta de Govern
Local.
Atès l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, el qual estableix que correspon a intervenció la fiscalització de tots els
actes, documents o expedients de les entitats locals que donin lloc al reconeixement i liquidació de drets i
obligacions o despeses de contingut econòmic.
Atès els articles 172 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els quals disposen que els responsables dels
departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que els
correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
Vista la documentació de l'expedient, la Junta de Govern Local adopta l'acord següent:
Primer. APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva de les Beques
d’Escola d’Adults, per al curs escolar 2022-2023, per un import total de 3.500,00 €, en el marc establert a
l’Acord del Ple de 31 de març de 2016, pel qual s’aproven les Bases reguladores per a l'atorgament de
beques i ajuts en matèria d’educació i esports de l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb totes les seves
modificacions (BOPB de 18.04.2016 i DOGC núm. 7110-29.04.2016).
Segon. INFORMAR que els criteris de valoració de les beques són els establerts a l’article 6 de les Bases
reguladores per a l'atorgament de beques i ajuts en matèria d’educació de l’Ajuntament de Pineda de Mar,
amb totes les seves modificacions (BOPB de 18.04.2016 i DOGC núm. 7110-29.04.2016)
Tercer. INFORMAR que les sol·licituds s'hauran de presentar presencialment a l'Oficina d'Atenció
Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Pineda de Mar o electrònicament des de la Seu Electrònica
Municipal, mitjançant el model de sol·licitud normalitzat que recull la informació a que fa referència l’article
5 de les Bases esmentades, d’acord amb el detall següent:
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A) Cita prèvia (serà necessària per presentar la sol·licitud presencialment):
Concepte

Enllaç web
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Beques d’Escola d’Adults

citaprevia.pinedademar.org

B) Presentació de sol·licituds:
Període de presentació de
sol·licituds

Concepte

Del 20 de juny a l’1 de juliol de
2022

Beques d’Escola d’Adults
C) Llocs de presentació de les sol·licituds:
Lloc de presentació

Horari

Oficina d’Atenció Ciutadana
(Plaça de Catalunya, núm. 1, 08397,Pineda de Mar)

De 08.30 a 14 hores

Seu Electrònica Municipal
(seu.pinedademar.org)

De 0 a 24 hores

Quart. ESTABLIR que les Beques d’Escola d’Adults s’atorgaran en funció dels límits d’ingressos següents,
d’acord amb l’article 5,1,b) de les bases esmentades:
Núm. membres
unitat familiar

Límit d’ingressos

1

15.935,46 €

2

19.919,33 €

3

23.903,19 €

4

27.887,06 €

5

31.870,92 €

6

35.854,79 €

7

39.838,65 €

8

43.822,52 €

Cinquè. INFORMAR que la publicació de la resolució de les beques es farà a través de la Seu Electrònica
Municipal, d’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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Sisè. AUTORITZAR la despesa corresponent a càrrec del pressupost municipal vigent, d’acord amb el
detall següent :
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Concepte
Beques d’Escola d’Adults

Aplicació
Pressupostària
ED-326-48026

Referència
Comptable
22022000763
TOTAL:

Import
3.500,00 €
3.500,00 €

Setè. COMUNICAR les dades estructurades de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
Vuitè. PUBLICAR el present Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de la
Seu Electrònica Municipal i donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre
al bon fi i execució dels precedents acords.»

F_FIRMA_4
Signat electrònicament per:
Alcalde-President
Xavier Amor Martín
20-05-2022 14:40
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