
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS D’UTILITAT 
PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, DE L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ, PER A L’ANY 2020. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2020-EDU-1 
 
1.- Normativa reguladora de la convocatòria 
 
La present convocatòria d’ajuts per a projectes i activitats d’utilitat pública i interès 
social, de l’àmbit d’Educació, per a l’any 2020, es regula per les Bases reguladores 
específiques per a la concessió anual de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat pública i interès social de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt, aprovades per la Junta de Govern Local el 3 de febrer de 2020, i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 10 de juliol de 
2020 (https://bop.diba.cat/temp/07_022020009640.pdf), en la seva part general 
aplicable a tots els projectes i activitats, per l’Annex 3 que recull les bases específiques 
de les subvencions d’Educació, i per la present convocatòria. 
 
2.- Beneficiaris 
 
Poden ser beneficiaris dels ajuts les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) 
dels centres públics del municipi (escoles municipals, centres d'educació infantil i 
primària o educació secundària obligatòria), i/o associacions amb finalitats educatives 
que compleixin els requisits establerts en la base 4 general. 
 
3.- Objecte, finalitat i període d’execució 
 
L'objecte dels ajuts és donar suport a projectes o activitats realitzats durant l’any 2020, 
que siguin d'interès públic o social de l'àmbit d'Educació, concretats en les següents 
línies d’ajut, cadascuna de les quals s’adreça a les finalitats indicades en la base 2 
específica:  
 
A.- Línia 1. Socialització de llibres de text. Als efectes d’aquests ajuts, el concepte 
“llibre de text” es refereix al material imprès de caràcter durador amb la finalitat que 
l’alumnat el faci servir, determinat per la Direcció del centre d’acord amb les matèries o 
assignatures i els cicles o cursos de què es tracti. També es considerarà com a llibre 
de text, el material alternatiu que realitzen alguns centres escolars per treballar els 
continguts curriculars en concordança al propi projecte educatiu de centre. 
 
B.- Línia 2. Adquisició de material educatiu. L’objectiu és fomentar la col·laboració 
entre les AMPA i els centres educatius en l’adquisició de material educatiu (exclosos 
els jocs de pati) per a l’alumnat. 
 
C.- Línia 3: Foment de l’establiment d’activitats socioeducatives. 
 
D.- Línia 4: Foment i difusió de l’aprenentatge artístic a nivell educatiu.  
 
4.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Per a la valoració de les diferents línies, es tindrà en compte els criteris següents: 
 
A.- Línia 1, projecte de socialització de llibres. Puntuació màxima 30 punts: 
 
1. Qualitat del projecte: 20 punts. 
2. Nombre d’alumnat beneficiari: 1 punt per cada 10 alumnes. Màxim: 10 punts. 
 

https://bop.diba.cat/temp/07_022020009640.pdf


B.- Línia 2, adquisició del material educatiu. Interès del bé d’inversió. Puntuació 
màxima 30 punts: 
 
- 10 punts per a inversions en material i/o mobiliari per tal de portar a terme tasques 
que col·laborin en el desenvolupament sostenible del municipi i siguin respectuoses 
amb el medi ambient (material per als horts escolars, mesures d’estalvi energètic, 
etc.). Es donarà 1 punt per cada 50 € de despesa total en aquest tipus de despesa fins 
a un màxim de 10 punts per aquesta tipologia d’inversió. 
- 10 punts per a inversions en noves tecnologies (software, hardware, i altres elements 
anàlegs). Es donarà 1 punt per cada 100 € de despesa total en aquesta tipologia de 
despesa fins a un màxim de 10 punts per aquesta tipologia d’inversió. 
- 5 punts per a inversions en material esportiu (porteries, mobiliari de gimnàs, etc.). Es 
donarà 1 punt per cada 50 € de despesa total en aquesta tipologia de despesa fins a 
un màxim de 5 punts per aquesta tipologia d’inversió. 
- 5 punts per a inversions en mobiliari (prestatgeries, taules, cadires, pissarres, etc.). 
Es donarà 1 punt per cada 100 € de despesa total en aquesta tipologia de despesa 
fins a un màxim de 5 punts per aquesta tipologia d’inversió. 
- 5 punts per a inversions que l’Ajuntament consideri d’utilitat. Es donarà 1 punt per 
cada 100 € de despesa total en aquesta tipologia de despesa fins a un màxim de 5 
punts per aquesta tipologia d’inversió. 
 
C.- Línia 3, activitats socioeducatives. Puntuació màxima 30 punts: 
 
1. Que l’activitat respongui a motius socioeducatius basats en la cohesió entre 
famílies, alumnat i centre escolar, afavorint així la relació família/escola: 10 punts 
2. Implicació i col·laboració amb el propi centre educatiu: 10 punts 
3. Activitats que augmentin la participació de les famílies a l’escola: 10 punts 
 
D.- Línia 4, foment i difusió de l’aprenentatge artístic a nivell educatiu: 
 
1. Qualitat del projecte (activitats relacionades amb l’ensenyament de les arts).10 
punts 
2. Col·laboració en projectes col·lectius de l’entorn (a nivell municipal, entitats, 
comunitat educativa...). 10 punts (5 punts per a cada projecte) 
3. Promoció d’accions de sostenibilitat a través de la creativitat artística. 10 punts 
 
5.- Quantitat total i consignació pressupostària 
 
La dotació de la convocatòria és de 4.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 17 3230 78000 del pressupost municipal de despeses de l’any 
2020. 
 
6.- Import individual dels ajuts 
 
Les subvencions s’atorgaran a les sol·licituds d’acord amb la valoració que obtinguin 
un cop aplicats els criteris objectius establerts, i proporcionalment al pressupost 
aprovat per a la convocatòria. 

 
7.- Presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPB, i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2020 inclòs. 
 
El model de sol·licitud i dels altres documents exigits en la base reguladora 5, estaran 
disponibles a la web municipal o a l’OAC, i la documentació es presentarà 



telemàticament a través de la web municipal http://www.llicamunt.cat, amb signatura 
digital, segons indica la base reguladora 6. 
 
Les sol·licituds han d’adjuntar la documentació genèrica indicada en la base 
reguladora 5, i la següent específica per a la convocatòria d’Educació:  
 
A.- Línia 1, projectes de socialització de llibres de text: 
 
- Data d’aprovació del projecte de socialització pel Consell Escolar del centre. 
- Cursos on els llibres estan socialitzats. 
- Nombre total dels llibres (socialitzats i no socialitzats). 
- Nombre total d’alumnat que hi participarà. 
- Objectius i procediments. 
- Relació de llibres i material curricular socialitzat. 
- Pressupost aproximat de la despesa prevista. 
- Import que han de satisfer les famílies, amb fills en els cursos amb llibres socialitzats. 
- Balanç econòmic del curs passat, en cas d’ haver-se fet socialització de llibres. 
- Subvenció rebuda per qualsevol administració o entitat pública o privada, per a la 
socialització de llibres de text per al curs corresponent, si s’escau. 
- Conformitat de la direcció del centre. 
 
B.- Línia 2, adquisició de material educatiu. Presentar un projecte en què hi consti: 
 
- Concreció del tipus de material educatiu que es vol adquirir. 
- Justificació de la necessitat de la inversió amb la inclusió dels objectius i de les 
accions educatives i/o de sostenibilitat que es volen assegurar o fomentar. 
- Pressupost aproximat de la despesa prevista. 
- Ubicació física i procediment previst per a la implantació del material al centre 
educatiu. 
- Conformitat de la direcció del centre. 
 
C.- Línia 3, activitats socioeducatives. Presentar un projecte en què hi consti: 
 
- Concreció del tipus d’activitat sociocultural que es vol fer. 
- Objectius que es volen aconseguir amb aquesta activitat. 
- Pressupost de l’activitat. 
- Conformitat de la direcció del centre. 
- Nombre i tipus d’activitat que realitza l’AMPA en el centre durant el curs. 
- Nombre i tipus d’activitats que realitza l’AMPA per implicar les famílies del centre. 
 
D.- Línia 4, foment i difusió de l’aprenentatge artístic a nivell educatiu. Presentar un 
projecte en què hi consti: 
 
1- Concreció del tipus d’activitats que es desenvolupen. Nombre i tipus. 
2- Objectius que es volen aconseguir amb aquestes activitats. 
3- Pressupost de les activitats. 
 
8.- Justificació i pagament 
 
El termini màxim per justificar la subvenció serà el dia 15 de novembre de 2020, i s’ha 
de presentar telemàticament. 
 
Les subvencions hauran de justificar-se d’acord amb la base reguladora 18. S’haurà 
d’aportar una còpia de totes les factures i/o tiquets que es presentin en la relació de 
despeses per justificar l’ajut atorgat. 
 

http://www.llicamunt.cat/


Per motiu de la modificació del calendari de tramitació inicialment previst ocasionada 
per la pandèmia de la covid-19, es farà un sol pagament de l’ajut com a màxim el 31 
de desembre, sempre que la justificació correcta es presenti amb suficient antelació. 
 

Lliçà d’Amunt, 20 de juliol de 2020 
L’alcalde, Ignasi Simón i Ortoll 
 


