
 
 

 
 

Expedient núm. X2020002611 - 2244-000219-2020 
 

 
Ignacio López Salvador, secretari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
CERTIFICO: 
 
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 14 
de desembre de 2020 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE 
L’OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA 
PÚBLICA PROJECTE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES I/O RECURSOS EDUCATIUS 
DIGITALS AMPA LA SALLE 2020 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist el conveni del projecte de socialització dels llibres de text i/o recursos educatius 
digitals signat per l’Ajuntament de Cassà de la Selva, l’Ajuntament de Llambilles, 
l’Ajuntament de Sant Andreu Salou i l’Ajuntament de Campllong, durant el 2018.  
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local en 2 de novembre de 2020, pel qual s’acorda la 
concessió de la subvenció a l’AMPA La Salle per al finançament del Projecte de 
Socialització de Llibres de Text i/o Recursos Educatius Digitals per un import de 
13.157,47€.  
  
Vist que la subvenció està prevista en el pressupost general de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva per l’exercici 2020, amb la següent aplicació pressupostària: 
 

Org. Prog. Eco. Descripció Crèdit inicial 2020 

401 9200 48000 Programa Reciclatext 46.900,00 euros 

 
Vista la sol·licitud de l’AMPA La Salle de subvenció exclosa de concurrència pública 
corresponent al Projecte de Socialització de Llibres i/o Recursos Educatius Digitals en 
data 22 de novembre de 2020 i amb núm. de registre E2020008058, s’ha instruït 
l’expedient corresponent X2020002611. 
 
Vist el compte justificatiu de la subvenció i les factures corresponents al Projecte de 
Socialització de Llibres i/o Recursos Educatius Digitals presentats per l’AMPA La Salle 
en data 22 de novembre de 2020 i núm. de registre E2020008058. 
 
Vist que l’AMPA La Salle va justificar de forma adequada la subvenció de l’anualitat 
2019. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’educació conforme l’AMPA La Salle ha justificat de forma  
adequada la subvenció de l’anualitat 2020. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 



 
 

 
 

Els articles 118 i els següents del decret 179/1995 del 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix la regulació per 
l’atorgament de subvencions. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 
 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de LGS. 
 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (LT). art. 8.1 f) i g). 
Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local (LBRL) art. 21.f). 
 
El decret d’alcaldia núm. 608/2015, de data 19 de juny de 2015 disposa que l’òrgan 
competent de l’atorgament d’aquesta subvenció és la Junta de Govern Local per superar 
la quantia de 1.000 €. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Reconèixer l’obligació per import de 13.157,47€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 401 9200 48000 del pressupost de 2020 de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, derivada de la concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública que es 
detalla tot seguit:  
 

 
SEGON.-  Verificació i control. L’Ajuntament de Cassà de la Selva té la facultat de 
verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el 
qual té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al 
Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’entitat AMPA La Salle, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa 
als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 

Número 
d’expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la subvenció Període de 
l’activitat 

X2020002611 AMPA La 
Salle 

G17059932 Projecte de 
Socialització de Llibres 
de Text i/o Recursos 
Educatius Digitals 

2020 

Cost total de 
l’objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvenciona
bles 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 

14.455,95€ 14.455,95€ 14.157,47€ 97,94% 14.455,95€ 



 
 

 
 

TERCER.-. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  

c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

d’interessos. 

d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 

discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 

òrgans que dirigeixen. 

f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat 

i el compliment dels drets dels usuaris. 

g)  La bona fe. 

h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  

i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs càrrecs. 

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern.  

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador 
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt 
greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
QUART.-. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord de subvenció a l’AMPA La Salle. 
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció. 
 
I, perquè així consti, signo el present certificat advertint, conforme disposa l’article 206 
del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats Locals, que resta pendent 
d’aprovació l’acta corresponent. 
 
Signat i datat digitalment, 
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