REGLAMENT PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS NENS I
NENES QUE ASSISTEIXEN A LA LLAR D’INFANTS I ALS ESTUDIANTS
DEL MUNICIPI DE BEUDA

CAPITOL I
Disposicions generals
Article 1r.- Aquest reglament té per objecte determinar la quantitat, forma i
règim de justificació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Beuda,
als nens i estudiants del municipi de Beuda, en concepte d’ajut per les quotes
d'assistència a la llar d’infants i les despeses derivades dels estudis.
Article 2n.- Es considera subvenció qualsevol auxili directe o indirecte,
avaluable econòmicament, a càrrec de l’Ajuntament, que atorgui la Corporació i
entre ells ajudes, participació en despeses, beques, premis i altres despeses
d’ajuda.
Article 3r.- L’atorgament de les subvencions s’atendrà a les següents normes:
1. Les subvencions concedides en exercicis anteriors no seran invocables com
a precedent.
2. Anualment es consignarà partida en el pressupost de despeses per atendre
les obligacions derivades del present reglament, atenent a les obligacions
reconegudes l’exercici immediatament anterior, i en funció de les modificacions
que pugui sofrir el reglament.
3- Una vegada concedida, no serà exigible augment o revisió de la subvenció.
CAPITOL II
Peticionaris
Article 4r.- Podran demanar subvencions:
a) Els estudiants que assisteixin a IE Salvador Vilarrasa de Besalú i que
a l’hora de fer la sol·licitud d’ajut davant l’Ajuntament, acreditin, mitjançant
certificat d'empadronament, que figuren al Padró d'habitants del municipi de
Beuda abans de l'inici del curs escolar.
b) Els nens/es que assisteixin a la llar d’infants El petit Compte de
Besalú, nascuts al municipi i que segueixin residint al mateix. En cas de
naixement a un altre municipi, s’aplicarà segons l’anterior apartat.
CAPITOL III
Despeses objecte de subvenció
Article 5è.-

1. Amb el màxim que s’estableix per cada cas, són subvencionables les
següents despeses:
a) Llar d’infants:
- Quotes mensuals, matrícula i menjador, fins un 30% del cost total
acreditat i amb un màxim de 600 €.
b) Educació infantil:
- Llibres de text i material obligatori, fins un 90% del cost total acreditat
i amb un màxim de 300 €.
c) Ensenyament obligatori:
- Llibres de text i material obligatori, fins un 90% del cost total acreditat
i amb un màxim de 300 €.
d) Ensenyament postobligatori:
Batxiller i Cicles formatius de grau mitjà 1 o 2 cursos
- Subvenció fixa de 400 € per cada curs aprovat i degudament justificat.
CAPÍTOL IV
Procediment de sol·licitud
Article 6è- El Ple municipal, en l’aprovació anual de cada pressupost
consignarà una quantitat amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.48000, per
atendre les despeses objecte de subvenció.
Aquesta quantitat podrà ser
pressupostàries de l’Ajuntament.

modificada

segons

les

disponibilitats

L’import consignat serà distribuït entre les sol·licituds presentades, fins esgotar
el pressupost. En el supòsit que la partida pressupostària no fos suficient per
cobrir les despeses objecte de subvenció, tindran prioritat les subvencions
destinades a la llar d’infants i l’ensenyament obligatori.
Article 7è.- Els peticionaris a què fa referència l’article 4rt, hauran de presentar
la següent documentació:
a) Instància (segons model de l’annex d’aquest reglament) signada i
acompanyada dels corresponents justificants de despesa.
b) Aquesta documentació a què es refereix l’article anterior es
presentarà en el registre de l’Ajuntament, abans de l’1 de setembre de cada
any, com a termini màxim.
CAPITOL V
Criteris per a l’assignació de subvencions
Article 8è.- Una vegada rebudes les sol·licituds, seran avaluades per la
Corporació i proposades per a la seva aprovació al Ple de l’Ajuntament, abans
del 30 de setembre de cada any.
Article 9è.- No es subvencionaran despeses no incloses en l’article 5è d’aquest
reglament, ni les que manquin el comprovant de la despesa.

Article 10è.- L’Ajuntament es reserva el dret de poder estudiar i concedir
alguna petició d’ajut d’algun cas en concret i/o extraordinari de forma
justificada.
Article 11è.- Si alguna família peticionaria és deutora, per qualsevol concepte,
de l'Ajuntament de Beuda, es podrà compensar el deute existent
simultàniament al pagament de la subvenció.
CAPITOL VI
Obligacions dels beneficiaris
Article 12.- Serà requisit indispensable, per part dels beneficiaris, la
presentació abans de l’1 de setembre de cada any, la instància de sol·licitud de
subvenció acompanyada dels corresponents justificants de despesa.
Article 13è.- Els justificants de despesa, factures i certificats/notes d’aprovació
dels cursos postobligatoris, hauran de tenir els següents requisits:
a) Hauran d’esser originals o fotocopies que seran compulsades pel
secretari de la Corporació.
b) Que la data de les factures es correspongui dins el curs escolar que
es subvenciona.
c) Les factures hauran de tenir com a mínim el segell de la casa
subministradora i el de cobrat o bé la signatura.
Article 14è.- Les despeses subvencionables hauran de pertànyer a l’inici del
curs de l’any anterior i fins a l’acabament del mateix, en que coincidirà amb el
pressupost de l’any de la seva concessió.
Article 15è.- La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció per a
despeses d’estudis o guarderia, implica el coneixement i acceptació d’aquest
reglament i altres acords que regulen la concessió.
Article 16è .- L’ incompliment de les obligacions i determinacions contingudes
en aquest reglament podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament, que consta de 16 articles i una disposició final, entrarà en
vigor una vegada aprovat definitivament per l’Ajuntament i transcorregut el
termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
BEUDA, novembre de 2013

