E D I C T E
Atorgament subvencions: Bases ajuts Projecte Educatiu 2015-16
PG B 2015 /392 General 2015/640
El Ple de l’Ajuntament de Sils, en sessió de data 11 de maig de 2015, ha aprovat inicialment les
Bases dels Ajuts Projecte Educatiu 15-16.
L’acord esmentat, juntament amb l’expedient corresponent, se sotmeten a tràmit d’informació
pública pel termini de vint dies en compliment del que es disposa a l’article 124 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1955, de 13/6/1995. Si durant
aquest termini no es presentessin reclamacions ni al·legacions, l’acord esdevindrà
definitivament adoptat.
Simultàniament, es publiquen en annex les Bases aprovades.

BASES AJUTS PROJECTE EDUCATIU 2015-16
2015 /392 General 2015/640
CAPÍTOL 1- DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1.- Les presents bases tenen com a objectiu la fixació del procediment a seguir per a la
sol·licitud, concessió, justificació i cobrament d’ajuts per tal de col·laborar en la despesa del projecte
educatiu dels diferents centres escolars de Sils pel període 2015-2016.
Article 2.- Els ajuts a què es refereix l’article anterior tenen caràcter voluntari excepcional. Són
lliurement revocables en tot moment, per les causes previstes per la llei o en aquestes bases, no generen
cap dret per a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a procedent.

CAPÍTOL II - SOL·LICITANTS I CONCEPTES SUBVENCIONABLES.
Article 3.- Tenen dret a percebre els esmentats ajuts, totes les AMPA’s dels diferents centres escolars de
Sils; és a dir:
•
•
•
•

AMPA CEIP Els Estanys
AMPA CEIP Jacint Verdaguer
AMPA SES
AMPA La Quitxalla

Article 4.- Aquests ajuts tenen com a finalitat reduir la despesa que suposa als alumnes de Sils les
diferents activitats programades pels centres, pel desenvolupament del projecte educatiu 2015-2016. Per
tant, exclusivament podran gaudir els alumnes de Sils que estiguin empadronats en aquest municipi.
Article 5.- Seran conceptes subvencionables les activitats escolars desenvolupades pels diferents centres
escolars en el projecte educatiu corresponent. Per tant, resten excloses les despeses en concepte de
material, equipament i despeses de funcionament ordinari, etc. que ja estan recollides en la subvenció
atorgada de caràcter ordinari, que anualment s’atorguen als AMPA’s dels centres escolars.

CAPÍTOL III- PROCEDIMENT ATORGAMENT SUBVENCIÓ
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Article 6.- El Ple de l’ajuntament, mitjançant acord, atorgarà els ajuts previstos en el pressupost
municipal, en la quantia fixada per cada una de la AMPA’s dels centres escolars de Sils.
El percentatge subvencionable serà del 100% de la despesa.

CAPÍTOL IV- JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE L’AJUT
Article 7.- Els beneficiaris de la subvenció podran presentar fins el 31 de juliol de 2016 els documents
justificatius de la subvenció atorgada que com a mínim cobreixin la quantitat subvencionada.
Article 8.- Es podrà avançar el 90% de l’import de la subvenció concedida; la resta del pagament serà
tramitat un cop s’hagi verificat la justificació de la subvenció i sigui aprovada per l’Alcaldia o Junta de
Govern Local.
Disposició addicional primera. En tot el que no preveuen aquestes bases serà d’aplicació el
Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, i la resta de disposicions legals i reglamentàries aplicables. La presentació de la sol·licitud implica
la plena acceptació i coneixement de les presents bases.
Disposició final primera. S’autoritza l’alcalde - president per a dictar els actes necessaris per a
l’aplicació i desenvolupament de les presents normes.

L’alcalde president,

Martí Nogué Selva.
Sils, 15 de maig de 2015.
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