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Unitat: Benestar i Cicles de vida 
Ref. Exp.: 385/2021/FAM

 Aprovar proposta de despesa dels ajuts de suport a l’escolaritat en concepte de llibres

 

ANTECEDENTS
 
Que durant la sessió Ordinària de Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 
22/02/2022 , es van aprovar els imports a abonar en concepte de llibres a les persones 
que havien sol·licitat un ajut de suport a l’escolaritat pel curs 2021/2022. Al mateix acord 
es van aprovar els documents comptables, a excepció dels que derivaven dels ajuts 
abonats de forma avançada i que es van tramitar amb bestreta de caixa fixa.

Per altra banda l’acord també disposava que els documents comptables dels imports 
avançats per bestreta de caixa fixa, que ascendien a 426,64 € s’aprovarien mitjançant 
resolució.

FONAMENTS DRET

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
- Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència.
- Llei 38/2003, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament 

aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol i la resta de disposicions legals aplicables en 
matèria de règim local pel fa al procediment per a la concessió de subvencions 
públiques.

- Articles 62, 63 i 64 del decret 2/2003, 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

- Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i la 40/2015 de règim jurídic de les 
administracions públiques. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Ordenança general de subvencions aprovada en sessió ordinària del Ple del dia 30 

de Novembre de 2017.
- Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts de suport a l’escolaritat 

aprovades per Junta de Govern Local en sessió de 15/06/2021.
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DISPOSICIÓ

La regidora delegada actuant per delegació de l’alcaldessa, d’acord amb el cartipàs vigent, 
resol:

Primer.- Aprovar els  documents comptables següents en fase CF_ADO en concepte 
d’ajuts de suport a l’escolaritat per a llibres, amb càrrec a la partida 2100/2310/4800010.

DOCUMENT NÚM. EXPEDIENT TERCER 
BENEFICIARI

TERCER 
ENDOSSATARI

IMPORT DE 
L’AJUT

12021000023577 186/2021/FAM 11261 11261 97,50€

12021000023579 228/2021/FAM 13327 9452 40,19 €

12021000023581 260/2021/FAM 11034 4051 23,76 €

12021000023583 295/2021/FAM 13443 13443 182,59 €

12021000023585 317/2021/FAM 13444 13444 82,60 €

426,64 €

 

Ho disposo,     Dono fe,
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