CONVOCATÒRIA DE SOL·LICITUDS, DINS EL MARC DE LES BASES
ESPECÍFIQUES
REGULADORES
DE
L’ATORGAMENT
D’AJUTS
ECONÒMICS INDIVIDUALS, EN CONCEPTE DE BEQUES DE L’AJUNTAMENT
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, PER AL CURS 2021-2022.
1. Bases específiques de la convocatòria.
Resulten d’aplicació les Bases específiques reguladores de l’atorgament d’ajuts
econòmics individuals, en concepte de beques del curs 2021-2022, de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
2. Objecte.
L’objecte de la present convocatòria és fixar els criteris, condicions i terminis per
a la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les diferents
tipologies d’ajuts econòmics individuals, en concepte de beques del curs escolar
2021-2022, sufragats amb fons públics de l’Ajuntament d’Esplugues, amb la
finalitat de facilitar l'assistència efectiva a les activitats educatives, culturals,
esportives i socials, de les persones amb menys recursos.
3. Terminis de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds per totes les activitats del curs 2021-2022 es presentaran a partir
del 6 de setembre, fins el 31 d’octubre de 2021, excepte les següents:
•

Ajuts per al menjador d’escoles bressol, d’educació especial i tractament
psicoterapèutic: durant tot el curs escolar, a partir del 6 de setembre de
2021, amb efectes des de la data de la presentació de la sol·licitud.

•

Ajuts de menjador escolar: fins el 15 d’octubre de 2021.

•

Ajuts per a activitats culturals, esportives i de lleure durant l’estiu: coincidint
amb el període d’inscripció a cada activitat (ampliable per raons
justificades).

Les sol·licituds presentades fora dels terminis establerts, només seran valorades
en casos excepcionals, degudament justificats segons informe dels Serveis
Socials Bàsics, de famílies que es trobin en seguiment per part dels Serveis
Socials.
4. Tramitació, resolució i atorgament
La tramitació, resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta
convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la
documentació a aportar, es regeixen per les bases específiques reguladores de
l’atorgament d’ajuts econòmics individuals, en concepte de beques del curs 20212022, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
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5. Crèdit pressupostari
Les aplicacions de despesa del Capítol IV del pressupost 2021 de l'Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat destinades a l'atorgament d’ajuts econòmics, en
concepte de beques, són les següents:
ÀMBIT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Drets Socials

68 23100 48018

Beques Serveis Socials

Cultura

33 33400 48001

Beques Cultura

4.000,00 €

Esports

36 34100 48000

Beques Natació Escolar

5.200,00 €

140.000,00 €

Les aplicacions de despesa previstes al Capítol IV del pressupost de l’exercici
2022 de l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat destinades a l'atorgament d’ajuts
econòmics, en concepte de beques, les quals hauran de comptar amb la
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost
municipal amb caràcter definitiu, seran les següents:
ÀMBIT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Drets Socials

68 23100 48018

Beques Serveis Socials

Cultura

33 33400 48001

Beques Cultura

8.000,00 €

Esports

36 34100 48000

Beques Natació Escolar

9.800,00 €

260.000,00 €

Si l'import de les sol·licituds que compleixen amb els requisits de la present
convocatòria superes l'import consignat a les aplicacions, l'import de la
convocatòria es considerarà ampliat si augmenta l'import de qualsevol de les
aplicacions pressupostàries amb l'acte administratiu corresponent.
6. Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos
L'òrgan competent per a la resolució del procediment serà la Junta de Govern
Local, en funció dels límits que s'estableixin en aplicació del Decret d’alcaldia núm.
2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions amb càrrec a
crèdit pressupostari disponible a tal efecte.
Tractant-se d’un procediment de concurrència no competitiva i de conformitat amb
el que es preveu a l’article 24.4 de la Llei General de Subvencions, com que no
figuren en el procediment ni són tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions
i proves que les adduïdes per les persones interessades, la resolució serà
adoptada sense cap tràmit d’audiència prèvia.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de les sol·licituds
presentades a l’empara d’aquesta Convocatòria serà de sis mesos posteriors a la
data de presentació de la sol·licitud de l’ajut. Transcorregut aquest termini sense
que s'hagués dictat resolució expressa, les sol·licituds de les persones interessats
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s'entendran desestimades per silenci administratiu, d'acord amb el que es disposa
en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
La resolució del procediment es notificarà a les persones i entitats interessades
d'acord amb el que es preveu en els articles 40, 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La resolució adoptada posarà fi a la via administrativa.
Contra les resolucions adoptades les persones interessades podran interposar, en
el termini de dos mesos comptats des de la notificació de la resolució recurs
contenciós administratiu o, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un
mes comptat també des de la notificació, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
7. Publicació
La present Convocatòria es publicarà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones
i mitjançant anunci al tauler d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del portal
web municipal www.esplugues.cat.
La present Convocatòria resta supeditada a l’aprovació definitiva de les Bases que
resulten d’aplicació i restarà suspesa en el cas de presentació d’al·legacions.

Esplugues de Llobregat, juliol de 2021.

-3-

