
 

 

 

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA  DE 

SUBVENCIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN L’ ÀMBIT DEL 

SERVEI DE SUPORT A LA GESTIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS   

 

 

1. Objecte de la subvenció 

 

És objecte de la convocatòria el suport als projectes educatius d’activitats 

extraescolars o complementàries, corresponents a l'any 2008, que fomentin la 

seva participació a famílies amb dificultats econòmiques, i/o que facilitin 

l’apropament dels pares a aquestes.  

 

Les activitats han de reunir una de les condicions següents: 

 

a) Activitats extraescolars específiques realitzades dins el curs escolar i que 

contemplin la participació d’alumnes de famílies amb dificultats econòmiques, 

realitzades durant l’any 2008.  

b) Activitats d’interès educatiu, social o cultural, dinamitzades per les 

associacions de mares i pares (AMPA), i adreçades als pares i als alumnes del 

centre docent (tallers diversos, espectacles, conferències, xerrades, sortides, 

activitats etc.) que es realitzin durant l’any 2008.  

Les activitats han d’estar aprovades per Consell Escolar de centre o junta de 

l’AMPA en el cas (b). 

 

2. Requisits que han de reunir els beneficiaris 

 

Podran sol�licitar les subvencions: 

1.- Les associacions de mares i pares d'alumnes de centres públics d'educació 

infantil i primària i secundària obligatòria de la comarca del Maresme que es 

trobin legalment constituïdes, i adherides en conveni al Servei de suport a la 

gestió de les activitats extraescolars d’aquest Consell comarcal. Modalitat de 

subvenció (a) i (b). 

 

 



 

 

 

2.- Les entitats sense ànim de lucre de la comarca del Maresme, que es trobin 

legalment constituïdes (fundacions, associacions, club social, etc.), i en possessió 

actualment del segell QAI10 atorgat per aquest Consell Comarcal. Modalitat de 

subvenció (a). 

 

3. Import de la  convocatòria específica de subvencions 

 

Les subvencions es faran efectives amb càrrec a la partida 206.422.48900 i per un 

import màxim de 3.500,00.-€ del pressupost de l’àrea de Promoció Econòmica i 

Serveis Educatius per l’any 2008. 

Per atorgar les subvencions es regirà d’acord amb els criteris següents: 

 

1) Es donarà prioritat als projectes que contemplin activitats extraescolars que 

fomentin la participació d’alumnes amb dificultats econòmiques (activitats a), 

en segon lloc els projectes que contemplin les activitats d’interès educatiu, 

social o cultural dinamitzades per l’AMPA (activitats b). 

 

2) Pel que fa als imports a atorgar, es seguirà el criteris següents: 

• Fins al 75% del cost total del projecte ( activitats a) i per un import 

màxim de 300,00 euros per AMPA o entitat sol�licitant. 

• Fins al 75% del cost total del projecte (activitats b) i per un import 

màxim de 300,00 euros per AMPA sol�licitant. 

   

4. Sol�licitud de subvenció 

 

Els interessats hauran de presentar al registre del Consell Comarcal del Maresme 

la següent documentació segons models proposats: 

a) Instància de sol�licitud de subvenció subscrita pel president/a de l’entitat i 

adreçada al president del Consell Comarcal del Maresme. 

b) Projecte de l’activitat a realitzar pel qual es sol�licita la subvenció, i a on 

ha de constar els següents apartats: descripció, destinataris, objectius, 

data de realització i cost total de l’activitat. 

c) Imprès de domiciliació bancària (original) 

 

 



 

  

 

d) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social. 

e) Certificat d’aprovació del projecte per part del Consell Escolar de Centre o 

junta de l’AMPA (per projectes activitats b). 

 

El termini per presentar les sol�licituds acaba als 30 dies hàbils comptadors des 

del dia següent a la publicació  d’aquestes bases al BOP. 

 

5.Forma de concedir la subvenció i l’òrgan resolutori 

 

La resolució s’efectuarà en un període màxim de 3 mesos a partir de l’endemà de 

finalitzar el termini de presentació de sol�licituds. La resolució es farà per decret 

de President. 

 

6.  Pagament 

 

El Consell Comarcal farà el 50% del pagament de les subvencions a les AMPA i/o 

entitats com a bestreta, un cop resolta la convocatòria, i el 50% restant un cop es 

justifiqui la subvenció. L’ingrés s’efectuarà als números de compte proporcionats per 

les AMPA i entitats sol�licitants.  

 

7.  Justificació de la subvenció 

 

El beneficiari haurà de justificar la seva aplicació a la finalitat per a la qual fou 

concedida mitjançant la presentació, dins el termini màxim del 17 de novembre 

de 2008,  la documentació següent: 

 

a) Certificat del president o representant legal de l’entitat subvencionada 

que acrediti la justificació de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a 

la qual fou concedida, i signada també pel secretari (en cas de l’AMPA). 

 

 

 

 

 



 

 

 

b) Relació de factures que justifiquin l’import total subvencionat hauran de 

reunir els requisits següents: 

- ser originals i fotocòpia   

- amb data de l’any en què s’atorgui la subvenció 

- anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció 

- haurà de constar com a mínim: número, NIF de l’entitat sol�licitant, 

descripció de l’operació, i import. 

 

     c) O en el seu defecte, i per a les activitats extraescolars subvencionades 

(modalitat a), caldrà un certificat signat pel president i secretari (o representant 

legal de l’entitat) on consti la relació de famílies (nom i NIF), l’import i el nom de 

l’activitat subvencionada.  

 

 

La falta de justificació de les despeses o la falta de presentació de la 

documentació acreditativa, comporta la revocació i reintegrament de la subvenció 

concedida, d’acord amb l’art.37 de la Llei 38/2003. 

 

8. Disposició final 

 

El Consell Comarcal del Maresme es reserva el dret a resoldre totes les qüestions 

que puguin sorgir i que no quedin especificades a les bases, seguint les directrius 

marcades en la normativa aplicable en aquesta matèria. 

 

 

Mataró, març de 2008 

 

 


