CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL A LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA)
DE LES ESCOLES I INSTITUTS PÚBLICS I CONCERTATS, DE L’ESCOLA DE
MÚSICA I DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE PALAFRUGELL CURS
2017-2018.

1. Objecte de la subvenció
És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions per a les Associacions de Mares
i Pares d’Alumnes dels centres públics i concertats de primària i secundària de Palafrugell,
l’AMPA de les escoles de música i de les escoles bressol municipals de Palafrugell per part
de l’Ajuntament de Palafrugell a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (LGS), i el seu reglament de desenvolupament, aprovat
per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS).
Les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Palafrugell tenen caràcter voluntari i
eventual. Podran ser revocades o reduïdes en futures convocatòries, no generaran cap dret i
no es podran al·legar com a precedent.
L’Ajuntament de Palafrugell, a través de la Regidoria d’Educació i en la línia de donar suport
a la tasca de les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes dels centres, públics i concertats
de Palafrugell, com a agents implicats en les respectives comunitats educatives, té com a
objecte subvencionar projectes que incloguin activitats que van adreçades a tot l’alumnat
organitzades per les AMPAS dels centres, públics i concertats de Palafrugell.
2. Destinataris
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les següents persones o col·lectius:
Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) de les escoles i els instituts públics i
concertats, l’Escola de Música i les escoles bressol municipals de Palafrugell.
Tindran accés a la convocatòria les AMPAS sempre que compleixin els requisits següents:
• Estar legalment constituïda com a associació, tenir presència i base social a
Palafrugell.
• Estar inscrita al Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Palafrugell i
tenir-hi les dades actualitzades.
• Que els objectius de l’entitat estiguin relacionats amb l’objecte de la convocatòria.
• Complir els requisits legals pertinents.
• Disposar de l’estructura suficient per garantir el compliment dels objectius als quals
es destinarà la subvenció.
• No incórrer en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de
la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
3. Quantia de les subvencions
Les subvencions s’atorguen en règim de concurrència no competitiva pel motius que el
nombre de persones que poden accedir a les sol·licituds és limitat i les activitats
subvencionades són homogènies en relació a les seves característiques.

En conseqüència, l’import de la subvenció serà com a màxim de 1250 euros per les AMPAS
dels centres d’educació infantil i primària públics i concertats, els centres de secundària
públics i concertats i les escoles de música de Palafrugell. L’import de la subvenció serà de
450 euros per les AMPAS de les escoles bressol municipals de Palafrugell. Totes les
sol·licituds han de complir els requisits d’admissió. En cas que el nombre de sol·licituds sigui
superior a la previsió de despesa de l’apartat següent, l’òrgan resolutori podrà optar entre
prorratejar l’import total a parts iguals entre tots els sol·licitants o bé assignar l’import
establert a les sol·licituds per ordre cronològic fins esgotar el límit establert.
4. Aplicació pressupostària
La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 33.3200.48900 Subvencions entitats escolars, fins a un límit de 13.400
euros.
5. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò que estableixen les
respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap
cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor
normal de mercat.
Els conceptes i les activitats que seran objecte de subvenció seran:
a) Activitats extraescolars de caràcter educatiu per a l’alumnat.
b) Activitats de promoció de les tradicions culturals catalanes (castanyada,
carnestoltes, fireta solidària, Sant Jordi,...)
c) Activitats de sensibilització envers l’entorn urbà i natural.
d) Edició de revistes del centre, sempre i quan s’especifiqui la subvenció municipal de
la publicació.
e) Dotació de béns mobles d’inversió, inventariables que siguin destinats a recurs
educatiu per part del centre o de l’AMPA, quan la dotació d’aquesta no sigui a càrrec
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
No se subvencionaran beure, menjar, orles, flors, ni gratificacions o premis.
No seran objecte de subvenció les activitats ni despeses que tinguin caràcter lucratiu.
6. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud serà el 30 de juny de 2018.
7. Documents que cal acompanyar a la sol·licitud
La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels següents documents:
• DNI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri, documentació
acreditativa de la seva representació.
• En el cas de persones jurídiques s’haurà de presentar el NIF, així com la còpia dels
estatuts de l’entitat, degudament inscrits en el registre corresponent.

• En el cas d’associacions ciutadanes, només caldrà fer referència a la inscripció en el
registre municipal d’associacions de l’Ajuntament, sempre que les dades que hi
constin siguin actualitzades.
• Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de
dades.
• Declaració responsable d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat
Social.
f) Memòria explicativa de les actuacions per a les que se sol·licita la subvenció, amb
el pressupost detallat de les despeses de l’activitat o projecte proposat i del seu
finançament, d’acord amb els models establerts per l’Ajuntament.
8. Termini màxim de justificació
La data màxima per presentar la justificació de la subvenció atorgada serà el 30 de
novembre de 2018.
9. Percentatge subvencionable respecte el cost total
El percentatge subvencionable respecte el cost total del subvencionable serà del 50%.
10. Òrgan instructor
La tramitació de les subvencions s’encarrega a l’Àrea d’Educació.
11. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 4 mesos des de
la fi del termini de presentació d’instàncies.
12. Possibilitat d’atorgament de bestretes
No es preveu l’atorgament de bestretes, per tant la subvenció es pagarà un cop s’hagi
justificat correctament.

