BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS PER A
ESTUDIANTS QUE ASSISTEIXEN A ESCOLA D’ESTIU

1. CONVOCATÒRIA
Es convoquen ajuts per a tos els alumnes que assisteixin a escola d’estiu que
durant el curs escolar hagint estat matriculats a l'escoleta infantil Xibit.
2. OBJECTE
L’objecte d’aquesta subvenció és ajudar a les famílies amb les despeses que
suposa assistir a escoles d’estiu durant l’estiu 2019.
3. REQUISITS
Els sol·licitants d’aquest ajut, pare, mare o tutors legals, hauran de complir el
seus requisits:
- l’alumne ha d'haver cursat tot el curs lectiu 2018-2019 a l'escoleta municipal
Xibit.
- estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, i no ser deutors
per qualsevol altre concepte no tributari. Amb aquesta finalitat, una vegada
finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, la interventora de l’Ajuntament
expedirà d’ofici una certificació acreditativa de si els peticionaris estan al
corrent de les seves obligacions fiscals amb aquest Ajuntament, i no siguin
deutors per qualsevol altre concepte no tributari. Els peticionaris que no
estiguessin al corrent de les seves obligacions tributaries, tindran 10 dies hàbils
per reparar la deficiència detectada.
El compliment d’aquests dos requisits es comprovarà d’ofici.
- els fillets/etes han d’estar matriculats en algun centre que imparteixi escola
d’estiu.
El simple fet de presentar la sol·licitud d’ajuts, suposa acceptar aquestes bases
i en cas de falsetat o omissió total o parcial de la documentació presentada
s’incorrerà en responsabilitat.
4. DOCUMENTACIÓ
Per sol·licitar aquest ajut s’haurà de presentar:

1. Model de sol·licitud degudament emplenat, mitjançant la instància facil·litada
per l’Ajuntament des Migjorn Gran.
2. Fotocòpia del DNI/NIE del pare i de la mare o tutors
3. Fotocòpia del llibre de família. En el cas de pares separats s’haurà de
presentar conveni de separació i sentència de divorci o document equivalent.
4. Còpia de la matrícula en una escola d’estiu i acreditació del seu pagament.
5. Designació del número de compte bancari on vol que li sigui ingressat l’ajut.
5. TERMINIS
Les sol·licituds s’hauran de presentar en el registre d’entrada de l’Ajuntament
en horari de dilluns, dimecres i divendres de 9.00hores a 14.00 hores i dimarts i
dijous en horari de 9.00 a 13.00 hores.
Així mateix, també es podrà presentar en els llocs establerts a l’apartat 4 de
l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques,una vegada aprovades aquestes bases
i a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB i fins el dia 14
de setembre de 2019.
6. NATURALESA DELS AJUTS
Són de caràcter voluntari i temporal; no seran invocables com precedent i no es
podrà exigir augment o revisió de la quantitat assignada.
7. AJUTS I QUANTIES
L'ajut serà de 100€.
8. PROCEDIMENT PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
Una vegada que acabi el termini per a presentar sol·licituds de subvenció, es
comprovarà que aquestes reuneixin els requisits exigibles; en cas contrari, es
requerirà a la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies hàbils,
resolgui la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si
així no ho fes es tindrà per desistida la seva petició, la qual s’arxivarà prèvia
resolució que haurà de ser dictada en els termes de l’article 68 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques .
L'òrgan competent d’atorgar o denegar els esmentats ajuts notificarà al
sol·licitant la seva concessió o denegació. Contra la resolució d’aquests ajuts
es podrà interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes contra el
mateix organisme que l’ha resolt, o bé directament un recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos.

9. PAGAMENT
La quantitat total de la partida pressupostària prevista al Pressupost de
l’Ajuntament des Migjorn Gran per a l’any 2019 és la partida 231-48005
ascendeix a 1.000€.
El pagament de l’ajuda es farà mitjançant transferència al compte bancari
assenyalat a la sol·licitud, segons les disponibilitats de la tresoreria municipal.
10. NORMATIVA APLICABLE
En tot allò no previst expressament en aquestes bases regiran les disposicions
que siguin d’aplicació en matèria de subvencions, especialment les contingudes
en les normes següents:
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-

Normativa de desenvolupament en matèria de subvencions que hagi
aprovat l’entitat que tengui atribuïda la gestió d’aquests ajuts.

