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Núm. 9062
AJUntAment de FiGUeres 

Anunci d’aprovació de les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions adreçades a entitats per a activitats extraesco-
lars en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Figueres 

El Ple de l’Ajuntament, en data 4 d’octubre de 2018, va adoptar l’acord següent:

“Es proposa l’aprovació de les les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions adreçades a entitats per a activitas 
extraescolars en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Figueres. 
En l’expedient consta l’informe tècnic de la coordinadora del servei d’Educació en el qual exposa que atès que l’educació 
no és un patrimoni exclusiu de l’escola i que la convivència i la cohesió social no s’aconsegueixen sino és gràcies a la suma 
de molts esforços provinents de diferents àmbits (la família, l’escola, l’entorn...) es considera oportú incorporar en el teixit 
educatiu les entitats de la ciutat aprovant una línia de subvencions que possibiliti aquest fet. Així les entitats que concórrin a 
les subvencions que regulen aquestes bases s’incorporaran a la Comissió representativa del Pla Educatiu d’Entorn per tal de 
participar en les reunions i decisions que es prenguin i, en conseqüència consensuar les activitats que es programen i que van 
adreçades als escolars fora del seu horari lectiu. 
Està previst que es porti a terme una convocatòria per curs escolar i les subvencions, que suposaran com a màxim del 90% 
del projecte a realitzar, s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, 
objectivitat, igualtat i no discriminació.
Les bases específiques s’adeqüen, pel que fa a objecte, contigut i elements a allò que disposa la normativa aplicable: Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol; el Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret179/1995, 
de 13 de juny, i la base 11.8 de les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2017. 
L’òrgan competent per a l’aprovació de bases per a la concessió de subvencions és el Ple.
Vist informe favorable de la cap del servei jurídic de l’àrea. 

En base als antecedents exposats; la Comissió Informativa General proposa  al Ple de l’Ajuntament  l’adopció dels acords 
següents:

Primer.- Aprovar les bases reguladores de l’atorgament de subvencions adreçades a entitats per a activitats extraescolars en 
el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Figueres, segons el text que es transcriu literalment com l’annex dels presents acords.

Segon.- Publicar les bases reguladores de  l’atorgament de subvencions   adreçades a entitats per a activitats extraescolars en 
el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Figueres al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la corporació, així com 
una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes que per termini de 20 dies hàbils 
puguin ser consultades i es puguin plantejar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin adients.

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública, les bases 
reguladores de l’atorgament de subvencions adreçades a entitats per a activitats extraescolars en el marc del Pla Educatiu 
d’Entorn de Figueres, que ara s’aproven inicialment, quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, en base al que estableix l’article 65.1 del ROAS.

Quart.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a l’execució de l’acord anterior.

ANNEX

“BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ADREÇADES A ENTITATS PER A 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN DE FIGUERES.

1.OBJECTE I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ
L’objecte d’aquestes Bases és regular la concessió, per part de l’Ajuntament de Figueres, de subvencions a les entitats de la 
ciutat que organitzin activitats extraescolars que fomentin els objectius del Pla Educatiu d’Entorn i que es descriuen tot seguit:

- contribuir a incrementar l’èxit acadèmic

- contribuir a millorar les condicions d’escolarització i l’equitat educativa.

- vetllar per la programació d’una oferta equilibrada d’activitats i projectes educatius a temps complet en el territori.
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- potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar

- millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte 
i valoració de la diversitat lingüística.

- potenciar l’educació en valors i el compromís cívic

- potenciar l’educació en el lleure

- potenciar el treball i l’aprenentage en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori: enfortint els vincles 
entre les famílies i els centres, enfortint la xarxa entre centres educatius i enfortint la relació entre els centres educatius 
i l’entorn.

- fomentar l’associacionisme

- fomentar la participació de les famílies en les activitats proposades
Entenem per activitat extraescolar aquella activitat educativa que s’adreça a alumnes que cursen etapes obligatòries de 
l’ensenyament i que es produeix fora de l’horari lectiu i pot tenir lloc en l’edifici escolar o en un altre espai interior o exterior.

2.CONDICIONS
- Les activitats objecte de subvenció NO poden tenir finalitat econòmica o lucrativa.
- Les activitats subvencionables ha de tenir una finalitat educativa i social.
- L’àmbit d’actuació de l’activitat ha de ser dins del municipi de Figueres amb el suport de la comunitat educativa (Escola i 
AMPA)

3. REQUISITS DE LES ENTITATS PER A SER BENEFICIÀRIES DE LES SUBVENCIONS.
Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les entitats que tramitin la 
corresponent sol·licitud d’acord amb el punt 5 d’aquestes bases i que compleixin les condicions i els requisits següents:

• Que els projectes o activitats en el terme municipal de Figueres i s’adrecin a alumnes de les escoles i instituts públics 
i privats concertats de Figueres, en els trams d’escolarització obligatòria.

• Que els projectes o activitats i/o els serveis complementin o supleixin l’activitat municipal i la de les Associacions de 
Mares i Pares en l’àmbit extraescolar.

• Que els projectes o activitats que realitzin siguin sense afany de lucre.

• Que les entitats estiguin registrades al Registre d’Entitats

• Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les Bases en el punt número 1.

• Haver justificat les anteriors subvencions atorgades per aquest ajuntament un cop exhaurits els terminis.

• Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

4. PRESSUPOST
Les subvencions aniran a càrrec de l’aplicació del pressupost municipal que indiqui cada convocatòria i d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries i la dotació que derivi d’aquest.

5. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
S’efectuarà una convocatòria per a cada curs escolar. La sol·licitud de subvenció i tota la documentació requerida s’hauran de 
presentar en el termini que s’estableixi a la convocatòria.
Les sol·licituds es formularan davant l’Ajuntament, a partir de la seva presentacióa l’OMAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà, 
Av. Salvador Dalí, 107, de Figueres), al web www.figueres.cat, o bé a través dels altres mitjans previstos a l’article 16 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’cotubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques al Registre d’Entrada de 
l’Ajuntament de Figueres.

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

A) Instància, amb identificació de qui subscriu la sol·licitud i de la condició amb què ho fa, fent constar el domicili i totes 
les dades personals que es demanin. També identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent de l’anterior.

B) Documentació acreditativa de la representació, en cas que el sol·licitant actuï en nom d’una altra persona.

C) Declaració d’altres subvencions que es reben per al mateix projecte.
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D) Activitat a subvencionar i import que se sol·licita fent constar:

- quantitat d’alumnes beneficiaris
- memòria explicativa de les activitats que es realitzaran dins del marc del Pla Educatiu d’Entorn: tipologia, horaris, 

objectius, destinataris, lloc,...

E) Certificat del centre escolar que avali el projecte presentat i el seu vistiplau a que es porti a terme.

F) Pressupost total d’ingressos i despeses previstos

G) Full de dades bancàries

H) Declaració responsable de no estar incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions. 

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de documentació requerida  s’ha de realitzar després del requeriment i 
amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la seva notificació. Si transcorregut aquest 
termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que la persona interessada ha desistit de la 
seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 68 de Llei 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, i s’arxivaran les actuacions sense cap 
tràmit ulterior.

Només es podrà presentar un projecte per entitat a cada convocatòria.

Les entitats poden presentar el mateix projecte en cada convocatòria o poden canviar-lo.

El fet d’haver rebut una subvenció en una convocatòria no implica necessàriament tornar a tenir la mateixa subvenció 
en la següent.

7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS
1. Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, 

objectivitat, igualtat i no discriminació.
2. Les sol·licituds es valoraran per una comissió qualificadora, els components de la qual s’especificaran en cada 

convocatòria. 
3. L’Alcalde/essa o el/la regidor/a delegat/da tirular d’Educació resoldrà la convocatòria com a màxim en el termini 

de dos mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

8. CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin són els següents:

- la participació de tots els sectors de la comunitat educativa i grau del treball en xarxa.
- la integració de persones desfavorides i/o amb necessitats específiques en la vida social i escolar del municipi i dels 

centres.
- la innovació educativa, en relació amb l’entorn de cada centre i nucli de població.
- el nombre de beneficiaris potencials de l’activitat, així com el nombre de socis.
- el fet de tenir vies de finançament per a les seves activitats o programes que complementin els ajuts públics (quotes 

de socis, aportacions de mecenes o sponsors, ingressos per vendes de material promocional, etc.) sempre mantenint 
l’esperit d’una activitat sense ànim de lucre.

- les necessitats educatives en el sector/territori on es  proposa portar a terme l’activitat.
- les duplicacions d’ofertes.

9. OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS I ENTITATS BENEFICIÀRIES
Les entitats beneficiàries estan obligades a destinar aquesta subvenció als supòsits que es contemplen en el punt número 2 
d’aquestes bases.
Les entitats beneficiàries s’incorporaran a la Comissió Representativa del Pla Educatiu d’Entorn i estan obligades a assistir a 
les reunions de la mateixa (2 vegades a l’any).
Un cop finalitzada l’activitat l’entitat haurà de fer una avaluació comentada amb els membres de la Comissió Representativa.

9. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS
L’ajut municipal serà de, com a màxim, el 90 % de la despesa total del projecte presentat i en funció de la partida pressupostària 
que cada convocatòria contempli i no se superarà en cap cas.

Seran despeses subvencionables aquelles que de forma indubtable responguin directament o indirecta a la naturalesa de 
l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini corresponent al curs escolar previst a la convocatòria.
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10. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
- El pagament es farà de forma fraccionada, amb un pagament parcial del 70% de la subvenció en el moment d’ésser 

atorgada. El 30% restant s’abonarà un cop el beneficiari hagi presentat la justificació de la realització de la totalitat de 
les activitats per a les quals es va concedir.

- Els canvis en el desenvolupament de les activitats o en el pressupost seran notificats a l’Ajuntament.
- Si hi ha concurrència de subvencions públiques en un mateix projecte de manera que la percepció de totes elles supera 

el cost real de l’activitat es minorarà la subvenció de l’Ajuntament en la part proporcional.

 11. FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ
Les entitats i associacions beneficiàries de les subvencions podran presentar la justificació de les subvencions com a màxim 
fins la data que es determini en la convocatòria.

La justificació es farà de la següents manera:
- Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb 

indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
- Relació de les despeses i ingressos de les activitats.
- Detall d’altres ingressos o subvencions, amb indicació de la seva procedència.

Es considera despesa efectuada aquella de la que es disposi document provatori i/o justificant amb data compresa entre l’inici 
de l’activitat i la finalització del període de justificació.

12. REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Les subvencions poden ser anul·lades o revocades per causes previstes a la Lei General de Subvencions.

L’Ajuntament pot revisar la resolució d’atorgament de subvencions en els següents supòsits:
- Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.
- Quan el beneficiari hagi obtingut per la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, 

públic o privat, que sumat a la de l’Ajuntament superin el cost total de l’activitats subvencionada.
- Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses subvencionades.

Si, com a conseqüència resultés que l’import de la subvenció ha de ser menor a l’import pagat, el perceptor està obligat a 
reintegrar l’excés.

RÈGIM JURÍDIC

En tot allò no previst expressament en aquestes bases són d’aplicació les Bases d’execució del Pressupost municipal;  la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la llei general de subvencions; el 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; el Decret 179/1995, de 13 de juny  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals; el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta 
de normativa d’aplicació.””

Les bases resten exposades a informació pública en la porteria de la Casa de la Vila per un termini de vint dies hàbils comptats 
a partir del dia següent hàbil al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona als efectes de 
la presentació d’al.legacions i suggeriments.

Figueres, 16 d’octubre de 2018 

L’alcaldessa 


