AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
C/ NOU D’OCTUBRE N.º 3, 46711 (VALÈNCIA) TLF 962818851, FAX 962803117

BASES SUBVENCIÓ MATERIAL ESCOLAR
L’educació és un dels pilars fonamentals en el que es basen les
societats modernes per tal de poder avançar en el món del
coneixement, així com potenciar la formació destinada a
desenvolupar la capacitat intel·lectual, moral i afectiva de les
persones, d’acord amb la cultura i les normes de convivència de la
societat a la qual pertanyen.
L’escola educa als diferents xiquets i xiquetes inculcant-los una sèrie
de valors com el desenvolupament de la personalitat humana i el
respecte dels principis democràtics de convivència.
Este Ajuntament malgrat no tindre escola física col·labora
intensament amb el Col·legi Públic Mestre Rafal Noguera de Daimús,
el qual garanteix als nostres xiquets i xiquetes l’accés a una educació
de qualitat.
Les ajudes públiques universals han variat al llarg del temps perquè
han de comportar responsabilitat en la relació amb l’Administració i
han de tindre una clara justificació en les relacions entre
Administració i Ciutadà, respectant els principis constitucionals que
emanen de l’article 14.
És per això que s’han regulat unes ajudes de 70€ per als xiquets i
xiquetes en edats compreses entre 3-16 anys per a pal·liar el cost
material escolar, així com, ajudes per a finançar parcialment el servei
de guarderia-escola infantil dels xiquets i xiquetes amb edats
compreses entre els 0-3 anys.
Per tal de beneficiar-se de les ajudes, serà necessari complir amb
aquests requisits:





Edats compreses entre 0 a 16 anys.
Estar empadronat el menor en el municipi de Guardamar
de la Safor abans del 31 de desembre de 2.018.
Que al menys un dels tutors legals estiga empadronat en
el municipi amb anterioritat al 31 de desembre de 2018.
Que l’immoble on residisca el menor no tinga cap deute
pendent amb aquesta Administració en el moment de la
presentació de la sol·licitud o que prèviament es faça
l’ingrés del mateix.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 1 d’octubre al
16 de desembre de 2019. Es presentaran en les dependències
municipals dins de l’horari d’oficina, de 9:00 a 14:00 hores.
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Les despeses objecte d’aquesta subvenció es tindran que justificar
mitjançat la presentació de tiquets, factures, rebuts, matrícules o de
qualsevol altre document de despesa escolar realitzada entre l’1 de
juny i el 16 de desembre de 2019,
per tal de garantir la
transparència que ha d’emanar del sector públic i que emana del
conjunt de la societat.
Per tot l’anteriorment exposat, la corporació municipal, proposa al
plenari del ajuntament:
Primer. Aprovar la concessió d’unes ajudes de 70€ per als xiquets i
xiquetes en edats compreses entre 3-16 anys per a pal·liar el cost
material escolar, així com, ajudes per a finançar parcialment el servei
de guarderia- escola infantil dels xiquets i xiquetes amb edats
compreses entre els 0-3 anys, en els termes descrits anteriorment.
Segon. Delegar en la Sra. Alcaldessa-Presidenta la concessió de les
mateixes.

