NORMATIVA INTERNA REGULADORA DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS ALS
CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, PER MANTENIMENT,
JARDINERIA I DESPESA TELEFÒNICA

1.- DESTINATARIS I BAREMS
Seran destinataris de la present normativa els Centres Públics d’Educació Infantil i Primària,
que s’indica en cada apartat següent, als quals se’ls atorgarà en concepte de subvenció per a
cobrir despeses de manteniment, jardineria i despesa telefònica, la quantitat resultant de
l’aplicació del barem que segueix:
1.1.

L’Ajuntament atorgarà a cada Centre públic d’Educació Infantil i Primària, una
subvenció en concepte de manteniment dels edificis, la quantitat que correspongui
d’acord amb el nivell d’ocupació, aplicant el barem de distribució que s’indica:
a) 231,92 euros per cada aula oberta.
b) 57,98 euros per cada aula complementària i any.
Les quantitats mencionades en els apartats a) i b) són acumulables.

1.1.1.

Es consideraran com a aules obertes les corresponents als grups-classe, les
d’educació especial dotades com a tals i els menjadors, la resta es consideraran aules
complementàries.

1.1.2.

Les intervencions a realitzar en concepte de manteniment seran les següents:

-

-

Lampisteria. Manteniment i reparació de les instal·lacions vistes així com dels
elements finals (aixetes, cisternes i altres elements similars).
Electricitat.
Manteniment i petites reparacions de lluminàries, endolls,
instal·lació vista i altres elements similars.
Fusteria. Reparació de portes, marcs, finestres, persianes, inclosa la seva
substitució. Tindrà la mateixa consideració la fusteria metàl·lica.
Pintura. Treballs de manteniment dels revestiments de parets i sostres.
Inclourà la reparació d’aquelles superfícies que hagin patit alguna reparació
dels punts anteriors.
Vidrier. Substitució de vidres trencats.
Altres. Treballs de reparació d’altres elements del centre que no tinguin
caràcter estructural.
Higiene i sanitat. La quantitat gastada en aquest concepte no haurà de superar
el 10% del total assignat.

1.1.3.

Els responsables del centres hauran de sol·licitar l’autorització dels Serveis Tècnics de
l’Àrea d’Educació Innovació i Cultura per a les intervencions de manteniment d’import
superior a 500 €, abans de la seva execució.

1.2.

L’Ajuntament atorgarà a cada Centre d’Educació Infantil i Primària, una subvenció en
concepte de jardineria, la quantitat resultant d’aplicar els següents criteris:
a)
b)
c)
d)

2

168,39 euros anuals pels patis menors de 2.000 m (tipus “A”)
2
336,77 euros anuals pels patis entre 2.000 i 2.999 m (tipus “B”)
2
505,15 euros anuals pels patis entre 3.000 i 3.999 m (tipus“C”)
2
673,54 euros anuals pels patis de mes de 4.000 m (tipus “D”)

1.2.1.

Les intervencions de jardinera comprendran els següents conceptes:
- Conservació, recuperació i millora dels espais enjardinats.
- Creació de jardins i activitats de jardinera.
- Instal·lació d’ornaments i/o jocs infantils en els patis.
- Compra de plantes, adobs, eines o màquines per a la conservació dels espais
enjardinats

1.3.

L’Ajuntament atorgarà a cada Centre d’Educació Infantil i Primària, una subvenció
d’import resultant d’aplicar els següents criteris, pel concepte de telèfon:
a) 428,07 euros anuals per línia telefònica.
b) 47,51 euros anuals per grup -classe.
c) 138,18 euros anuals pels centres amb dos edificis i una sola línia.
Les quantitats indicades en els apartats a), b) i c) són acumulables entre si, i podran ser
destinades a qualsevol altra necessitat del centre si la quantitat percebuda excedeix de
la facturació de les línies telefòniques.

2.- DISTRIBUCIÓ

2.1.

Les quantitats es faran efectives en un sol pagament, dins del primer trimestre de cada
any.

2.2.

Els imports rebuts, hauran de ser destinats als conceptes pels quals han estat
concedits, si be les quantitats sobrants podran ser destinades a qualsevol dels
conceptes esmentats.

2.3.

Les quantitats no gastades a 31 de desembre, de cada exercici, hauran de ser
reintegrades a la Tresoreria Municipal.

2.4.

Els pagaments es faran per transferència bancària al compte corrent de cada centre,
acreditat davant la Tresoreria General.

2.5.

Totes les quantitats atorgades seran actualitzades cada any en funció de l’increment de
l’IPC a 31 de desembre de l’any anterior.

3.- JUSTIFICACIÓ
Els responsables dels Centres d’Educació infantil i Primària hauran de justificar, sota la
seva responsabilitat, l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual es va concedir
i s’ajustarà a:

3.1.



Presentació, en la primera quinzena del mes de gener de l’any següent a la concessió
de l’ajut, d’una relació detallada, exhaustiva, correlativa i signada pel responsable del
centre, de les despeses realitzades, on es faci constar: número de factura, data de la
factura i del pagament, concepte i quantitat, identificació del proveïdor (nom o raó
social i DNI o NIF).



La relació esmentada haurà de ser presentada a l’Àrea d’Educació Innovació i Cultura,
la qual farà tramesa a la Intervenció General.

El cobrament per terceres persones de l’import de la factura s’acreditarà mitjançant segell,
signatura o altra mitjà admès per la normativa vigent i pressuposarà la percepció de l’import per
part de l’emissor de la factura i que la quantitat rebuda es conforme en preus, quantitats i
qualitats.



3.2.

Les factures hauran de coincidir, exactament, en tots els seus extrems, amb les dades
reflectides en la relació.
Els directors conservaran en el seu poder els originals de les factures i els justificants
que les avalin, pel període legal de 6 anys des de la seva justificació.
La Intervenció General efectuarà comprovació de la inversió i aplicació de les
subvencions a les finalitats concedides, mitjançant certificació auditora. El resultat de la
qual serà comunicat als responsables del centre, mitjançant l’Àrea d’Educació
Innovació i Cultura, als efectes d’al·legació o reintegrament, en el seu cas, de les
quantitats no justificades.

