Dilluns, 22 d'abril de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sabadell
ANUNCI
La Junta de Govern Local en sessió del 5 d’abril de 2013 va aprovar la convocatòria oberta per al curs escolar 20132014 de les subvencions per a desenvolupar l’Agenda 21 escolar als centres educatius públics, concertats ubicats al
terme municipal de Sabadell i escoles bressol privades amb base associativa, que figura a continuació:
CONVOCATÒRIA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A IMPLANTAR L’AGENDA 21 ALS CENTRES
EDUCATIUS DEL TERME MUNICIPAL DE SABADELL PER AL CURS ESCOLAR 2013-2014
L’educació per la sostenibilitat és un dels pilars de la construcció d’una societat més sostenible i compromesa amb els
objectius que l’any 2002 va signar el municipi de Sabadell amb l’aprovació de l’Agenda 21 municipal. Des del curs
escolar 2003-2004, l’Agenda 21 Escolar aglutina iniciatives de promoció de projectes en sostenibilitat de temàtica
diversa als centres educatius, amb una participació alta i molt significativa.
Podríem diferenciar els projectes d’educació ambiental que han participat en el programa d’Agenda 21 Escolar en dos
grans blocs, per una banda, els projectes que promouen una coneixença i treball sobre el medi natural i la biodiversitat
entre d’altres, i d’altra banda, aquells projectes que treballen aspectes del medi urbà, com ara els residus, energia,
mobilitat i soroll, entre d’altres. Cal remarcar la necessària i molt positiva interacció dels projectes dels dos blocs per tal
d’introduir de forma transversal la sostenibilitat en els hàbits i pràctiques habituals dels centres, docents, alumnes i
famílies en el seu dia a dia. A data d’avui l’activitat humana es desenvolupa majoritàriament en l’àmbit urbà del municipi.
D’aquesta forma, les bases i criteris per tal de subvencionar projectes d’Agenda 21 Escolar, presenten una amplitud de
temàtiques suficient per garantir la diversitat de projectes i la dedicació de recursos (humans, tècnics i econòmics) on es
generen la major part dels impactes en el medi, que posteriorment repercuteixen indirectament en el medi natural.
En aquest marc de treball s’obre la convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions per part de
l’Ajuntament de Sabadell, a través del Servei de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes, destinades a implantar l’Agenda
21 als centres educatius del terme municipal de Sabadell per al curs escolar 2013-2014, la qual es regirà per les seves
bases específiques aprovades en sessió plenària de 3 d’abril de 2012 i que han estat objecte d’una refosa mitjançant el
Decret 4948/2012, de 24 de maig de 2012, del tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic.
D’acord amb el mateix, els requisits de la convocatòria seran els següents:
1. OBJECTE
Atorgament de les subvencions per part de l’Ajuntament de Sabadell, a través del Servei de Sostenibilitat i Gestió
d’Ecosistemes, destinades als centres educatius del terme municipal de Sabadell que realitzin programes de
sostenibilitat, des de diferents vessants i/o vectors, enfocats a la introducció de projectes, actuacions, metodologies i
valors.

Poden ser objecte de subvenció totes aquelles actuacions educatives lligades o enfocades a la introducció i/o aplicació
d’accions i polítiques de sostenibilitat a nivell de centre escolar i del seu entorn, que es duguin a terme dins del curs
escolar que s’iniciï durant l’any corresponent a la convocatòria.
A títol d’exemple, i entre d’altres, poden ser subvencionats les actuacions educatives que tinguin com a temàtica
principal les relacionades amb les matèries següents:
a) Foment de l’estalvi i eficiència energètica.
b) Introducció de criteris de compra sostenible (productes, serveis, activitats).
c) Millora de la gestió d’aigua i dels recursos hídrics.
d) Prevenció, reducció i reutilització de residus i/o productes.
e) Millora de la recollida selectiva de residus.
f) Millora de l’entorn de treball al centre escolar des del punt de vista de condicions ambientals (humitat, ventilació, llum).
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g) Reducció i/o prevenció contra la contaminació acústica.
h) Prevenció i/o regulació de la contaminació lumínica.
i) Millora de la mobilitat del centre escolar.
j) Introducció de criteris ambientals en la gestió d’horts, jardineria i espais verds.
k) Altres actuacions en matèria de sostenibilitat.
S’estableixen dues sublínies de subvenció:
• Sublínia 1: Projectes relatius als epígrafs A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, de l’apartat 2 de les bases.
• Sublínia 2: Projectes relatius a l’epígraf J de l’apartat 2 de les bases per centres educatius públics, concertats i escoles
bressol privades amb base associativa amb necessitats específiques per la tipologia de l’alumnat i/o amb espais del
centre en estat de conservació deficient, on l’actuació quedi degudament justificada.
Només s’acceptarà una sol·licitud per cada centre per una sola sublínia de subvenció.
2. BENEFICIARIS
Poden sol·licitar aquestes subvencions tots els centres educatius públics, concertats ubicats al terme municipal de
Sabadell i escoles bressol privades amb base associativa.
3. CRÈDIT PRESSUPOSTARIS
L’import màxim que es destina l’any 2013 per a l’atorgament de subvencions és de 10.000 EUR, els quals van a càrrec
de la partida 417 1720A 48900 del pressupost municipal, dels quals es destinaran, com a dotació màxima 5.000,00 EUR
per als projectes de la sublínia 1 i, 5.000,00 EUR als projectes de la sublínia 2.
4. QUANTIA MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS
L’import de la subvenció serà com a màxim el 80% del cost del projecte al qual s’apliqui, sense ultrapassar la quantitat
de 700 EUR.
En tot cas, l’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres
administracions públiques o entitats privades, no podrà ultrapassar el 100% del cost de l’activitat subvencionada.
5. TERMINIS
a) El termini de presentació serà de 30 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
La documentació, s’haurà de presentar conforme al previst a l’apartat 6 de les bases específiques.

La documentació es podrà presentar a qualsevol dels registres de l’Ajuntament de Sabadell. Així mateix es podrà
presentar per qualsevol dels sistemes previstos a la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
b) El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos, a partir de la data límit de
presentació de sol·licituds. La publicació de la resolució de concessió s’efectuarà a través del tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Sabadell, amb els efectes de notificació als interessats previst a l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de
Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es podrà consultar a la Pàgina
Web de la Corporació.
c) El termini d’acceptació serà d’un mes a comptar des de la publicació en el taulell d’anuncis municipal.
d) El termini màxim de justificació finalitzarà el 30 de juny de 2014.
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Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el formulari de sol·licitud normalitzat adjunt a les bases específiques i que
també es pot obtenir a la pàgina web: www.sabadell.cat. Així mateix també es facilitarà a les Oficines d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell.
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La resolució d’aquesta convocatòria esgota la via administrativa, i els interessats poden interposar-hi recurs contenciósadministratiu davant els jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos
comptadors des del dia següent al de la publicació. També poden interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant del mateix òrgan que ha dictat aquest acte, com a previ al contenciós-administratiu, dins el termini d'un mes a
comptar des del dia següent al de la publicació. Tanmateix poden interposar qualsevol altre recurs que es consideri
pertinent.
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Sabadell, 9 d’abril de 2013
La tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Habitatge, Urbanisme i Espai Públic, Marta Farrés Falgueras

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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