
ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ

1.- ASSUMPTE

ATORGAMENT  DE  LES  SUBVENCIONS  SOL·LICITADES  A  LA  REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT

2.- DESCRIPCIÓ/MOTIVACIÓ

Que  reunida  la  Comissió  Tècnica  de  Valoració,  com  marca  el  punt  1.  de  l’article  12  de 
l’Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 25 de març de 2010 i 
formada per:

- Sra. Rebeca Just Cobos, Secretària-Interventora
- Sr. Oriol Gil i Tomàs, Regidor d’Ensenyament
- Sra. Victòria García Bautista, A.T. d’Educació

Que estudiades les peticions de subvencions rebudes de les entitats que es mostren, procedim 
a valorar i puntuar cadascuna d’elles per tal de fer el repartiment corresponent i equitatiu del  
fons destinat a aquest concepte inclòs en la partida pressupostària 323.489.01.

Entitat Concepte
Import 

projecte €
Import 

sol·licitat €
Puntuació

% Sobre el total 
de la puntuació

Import 
concedit

Escola 
L’Olivera

Àrea d’Ensenyament
Setmana cultural, fi de 
curs i Nadal

3.500,00€ 3.500,00€ 21 12,35 1.235,29€

Escola 
Mas 
Maria

Àrea d’Ensenyament
Aprenentatge escolar 
a través de les TIC 

6.000,00€ 6.000,00€ 29 17,06 1.705,88€

AMPA 
Escola 
L’Olivera

Àrea d’Ensenyament
Serveis educatius 
extraescolars

30.573,20€
(pressupost 
general de 

l’entitat)

10.000,00€ 34 20,00 2.000,00€

AMPA 
Escola 
Mas 
Maria

Àrea d’Ensenyament
Cap nen sense sortida 

2.700,00€ 2.700,00€ 31 18,24 1.823,53€

AMPA 
Institut 
de 
Cabrils

Àrea d’Ensenyament
- Crèdit de sintesi
- Cicle conferències i 
teatre
- Acomiadem als de 
quart
- Jocs florals, concurs 
fotografia i festa de 
l’esport

10.550,00€ 3.820,00€ 55 32,35 3.235,29€

Totals 53.323,00€ 26.020,00€ 170 100,00% 10.000,00€

Que aquesta valoració està  basada en la puntuació  concedida a  les peticions esmentades 
segons document de valoració adjunt a la present acta.

Que les entitats ens han tramès tota la documentació exigida a les bases reguladores de les 
subvencions.
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L’Ampa  de  l’Institut  presenta  diferents  projectes  dins  de  la  mateixa  sol·licitud  però  s’ha 
considerat oportú valorar-los com a conjunt d’activitats de l’entitat.

3. CONCLUSIÓ

Com a resultat d’aquesta valoració i en base a l’informe emès per la regidoria d’ensenyament 
de data 30 de juliol de 2015, s’informa favorablement de la concessió dels ajuts a les diferents 
entitats que ho han sol·licitat amb les quantitats que a continuació es detallen, 

Escola L’Olivera 1.235,30€

Escola Mas Maria 1.705,88€

AMPA Escola Mas Maria 2.000,00€

AMPA Institut de Cabrils 1.823,53€

AMPA Escola L’Olivera 3.235,29€

Total 10.000,00€

Aquests imports concedits no superen l’import sol·licitat per cada entitat i tampoc supera el 50% 
de l’import  corresponent  al  cost  de les  activitats  realitzades per  les  entitats  tal  com marca 
l’article 6 de les Bases Particulars Reguladores de la Convocatòria per  a la Concessió de 
Subvencions aprovada inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió de 
data 17 de febrer de 2015 i definitivament el 21 de març de 2015.

Cabrils, 31 de juliol de 2015

Oriol Gil i Tomàs              Rebeca Just Cobos Victòria García Bautista
Regidor d’Ensenyament Secretària-Interventora A.T. d’Educació
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