BASES REGULADORES DELS AJUTS ALS CENTRES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMARIA (ESCOLES) I ALS INSTITUTS D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA (INS) PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTES
COMMEMORATIUS D’INAUGURACIÓ I ANIVERSARI DE CENTRE

1 - ACTUACIONS OBJECTE D’AJUT:
Seran objecte d’ajut els actes commemoratius de la inauguració i aniversari de
centre que organitzin durant el curs escolar els Centres d’Educació Infantil i
Primària (Escoles) i Instituts d’Educació Secundària (INS) públics de la ciutat.
Als anteriors efectes:
a) La inauguració i l’aniversari vindran referits exclusivament a la data de posta
en funcionament de l’activitat educativa del centre.
b) Només computaran com a aniversari el cinquè i els que siguin múltiple de
cinc.

2 - CONVOCATÒRIA, SOL·LICITUDS I SELECCIÓ:
Dins el primer quadrimestre de cada any i mitjançant acord de Junta de Govern
Local, s’obrirà la convocatòria per al curs escolar en vigor en el moment de
l’adopció de l’acord.
El periode de presentació de sol·licituds serà de l’1 de juny al 10 de juliol de
cada any. En cas que el darrer dia de presentació fos inhàbil, el termini
finalitzarà el dia hàbil immediatament següent.
A la sol·licitud s’acompanyarà:
a) La memòria detallada de les actuacions que s’han dut a terme durant el curs
i els justificants de les despeses i els ingressos.
b) El compte justificatiu acompanyat dels justificants de les despeses que
hauran de ser factures i rebuts acreditatius del pagament, no essent
admissibles pressupostos.
Es seleccionaran aquelles sol·licituds que s’ajustin als objectius fixats a la Base
1 i es rebutjaran la resta.
També es rebutjaran les sol·licituds que, ajustant-se als objectius esmentats, no
presentin cap mena de justificació o la presentada sigui insuficient.
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3 - DISTRIBUCIÓ DELS AJUTS:
El crèdit de la partida pressupostària es dividirà entre el nombre de centres
seleccionats i el resultat d’aquesta divisió serà la quantia màxima de l’ajut per
centre.
El crèdit de la partida pressupostària es distribuirà entre els centres docents
seleccionats en proporció al respectiu import justificat de les despeses
suportades per raó de l’activitat o activitats realitzades i, en tot cas, amb la
quantia màxima per centre que pertoqui.
L’import de l’ajut en cap cas serà superior a l’import de la despesa justificada.
En cas que l’ajut municipal concorri amb altres ingressos del beneficiari, l’import
d’aquell serà objecte del corresponent ajustament.

4 - DESPESES JUSTIFICABLES:
Les despeses justificables hauran de respondre de manera indubtable a la
naturalesa de les actuacions incloses dins l’àmbit de regulació d’aquestes
bases i a la memòria acompanyada a la sol·licitud.
Els documents es presentaran per original i fotocòpia. Els originals seran
retornats al centre un cop validada la fotocòpia. L’original serà objecte
d’estampació a efectes de control per a la concurrència en altres subvencions.

5 - COMISSIÓ QUALIFICADORA:
Per a l’aplicació d’aquestes normes es crea una Comissió Qualificadora
formada per:
-

el/la cap del Servei d’Educació o persona en qui delegui.
un/a tècnic/a del Servei d’Educació.
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