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BASES AJUDES EXTRAORDINARIES PER AFAVORIR LA EDUCACIÓ (COVID 

19) 

 

MEMÒRIA 

 

L’educació és un dels pilars fonamentals en el que es basen les societats modernes 

per tal de poder avançar en el món del coneixement, així com potenciar la formació 

destinada a desenvolupar la capacitat intel·lectual, moral i afectiva de les persones, 

d’acord amb la cultura i les normes de convivència de la societat a la qual 

pertanyen. 

 

L’escola educa als diferents xiquets i xiquetes inculcant-los una sèrie de valors com 

el desenvolupament de la personalitat humana i el respecte dels principis 

democràtics de convivència. 

 

Este Ajuntament malgrat no tindre escola física col·labora intensament amb el 

Col·legi Públic Mestre Rafal Noguera de Daimús, el qual garanteix als nostres 

xiquets i xiquetes l’accés a una educació de qualitat. 

 

La situació docent actual creada per les mesures establides per a la lluita contra la 

propagació del covid-19 ha comportat la necessitat de complementar els medis 

materials dels nostres xiquets possibilitant l´accés a les noves tecnologies 

mitjançant les eines requerides (tabletes digitals, etc.) amb les que a dia de hui 

s´interrelacionen obligadament les famílies (tant alumnes com tutors) amb els 

centres docents. La conjuntura familiar-educativa actual ha convertit aquestes 

eines i la seua actualització en un element imprescindible per poder interactuar 

amb l’espai docent i la resta d´alumnes, el que comporta la necessitat d´assegurar 

la seva implantació correctament com a mesura per al desenvolupament real de 

l´escolaritat. Raó per la qual, trobem la seua habilitació competencial en la 

obligació municipal de participar en la vigilància del compliment de l´escolaritat 

obligatòria, així com  la promoció de la cultura i ocupació del temps lliure que 

aquestes eines també ofereixen als usuaris. 

 

 Per a ajudar a cobrir aquestes necessitats, l’Ajuntament de Guardamar de la 

Safor vol concedir subvencions amb l´objecte de facilitar la adquisició, actualització 



i/o millora de continguts d´aquestes eines digitals així com facilitar la conciliació 

familiar per a grups de xiquets de menor edat amb complements econòmics per a 

possibilitar l´accés a escoles infantils i guarderies atesa la situació extraordinària 

existent. 

 

 D´acord amb l´article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aquestes 

ajudes es donen amb caràcter excepcional per les dites raons d’interès públic, 

social i econòmic atenent al caràcter singular de la situació creada tras la 

pandèmia. 

BASES REGULADORES DE LES AJUDES  

Primera. Objecte, beneficiaris i procediment de concessió. 

 

 Ajudes per a l´adquisició, actualització d’exines digitals i/o millora dels seus 

continguts, eines digitals necessàries per a l´activitat escolar; ajudes per a facilitar 

la conciliació familiar per a grups de xiquets de menor edat amb complements 

econòmics per a possibilitar l´accés a escoles infantils i guarderies atesa la situació 

extraordinària existent. 

 

 Quantia: 200€ per als xiquets i xiquetes en edats compreses entre 0 i18 

anys per a pal·liar el cost de material escolar, així com, la conciliació de la vida 

familiar. 

 

Per tal de beneficiar-se de les ajudes, serà necessari complir amb aquests requisits: 

 

 Edats compreses entre 0 a 18 anys. 

 Estar empadronat el menor en el municipi de Guardamar de la 

Safor en el moment de la aprovació de les ajudes. 

 Que al menys un dels tutors legals estiga empadronat en el 

municipi amb anterioritat al 31 de desembre de 2019.  

 Que l’immoble on residisca el menor no tinga cap deute 

pendent amb aquesta Administració en el moment de la presentació 

de la sol·licitud o que prèviament es faça l’ingrés del mateix.  

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 1 de juliol al 16 de 

desembre de 2020.  

Les instàncies es poden presentar: 
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 Al Correu electrònic del Ajuntament : ajuntament@guardamardelasafor.org 

 A través de la seu electrònica: https://guardamardelasafor.sedelectronica.es/ 

 De forma presencial, sol·licitant cita prèvia al telèfon : 962818851 

 

 Segona.- Compatibilitat 

Aquestes ajudes pel seu caràcter merament complementari son compatibles amb  

altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents d´altres 

administracions públiques o ens privats. 

Tercera.- Raons d’interès públic que concorren en la seua concessió i 

impossibilitat de la seua convocatòria pública. Aquestes subvencions en espècie es 

concedeixen de manera directa a l'empara del que es preveu en l'article 22.2.c) de 

la LGS, en relació amb el que s'estableix en l'apartat 3 de l'article 28 d'aquesta llei, 

per concórrer raons d’interès públic, social i cultural, i en relació amb l'article 17, 

apartat 3 com es desprèn de la Memòria. 

Quarta.- Crèdit pressupostari. Les subvencions es consignen amb càrrec a la 

partida  48000.32600. 

Quinta.- Incompliments i reintegrament de la subvenció. Procedirà el 

reintegrament així com l'exigència de l’interès de demora des del moment del 

pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament, en 

els supòsits recollits en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions. 

Sisena.- Règim jurídic aplicable. Aquestes ajudes es regiran, a més de per el 

que es disposa en aquest acord, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions, i pel Reglament de la citada llei, aprovat per Reial decret 

887/2006, de 21 de juliol, així com pel que s'estableix en les altres normes de dret 

administratiu que resulten d'aplicació. Les qüestions litigioses que pogueren 

suscitar-se entre les parts durant l'execució del mateix seran sotmeses a la 

Jurisdicció contenciosa administrativa. 

Setena.- Protecció de dades. En compliment del Reglament (UE) 2016/679 

del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, 

de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, 

les dades de caràcter personal que consten en la sol·licitud seran tractats per 



l'Ajuntament, en el seu caràcter de «responsable». La finalitat d'aquest tractament 

de dades personals serà la gestió i resolució de la present subvenció i es basa en 

l'interès públic de la convocatòria i en la seua sol·licitud de participació en ella. 

   

 Per tot l’anteriorment exposat, la corporació municipal, proposa al plenari 

del ajuntament: 

 

 Primer. Aprovar la Memòria i les bases reguladores de concessió de les 

ajudes extraordinàries per afavorir la educació (COVID 19).  

 

 Segon. Delegar en la Sra. Alcaldessa-Presidenta la concessió de les 

referides ajudes. 

 

 


