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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

12264 Extracte de la convocatòria per la concessió de subvencions relatives a activitats educatives de la
Regidoria d'Educació. Escola Matinera Curs 2016-2017

Convocatòria per la concessió de subvencions relatives a activitats educatives de la Regidoria d’Educació

Extracte de la convocatòria per la concessió de subvencions relatives a activitats educatives de la Regidoria d’Educació. Escola Matinera
Curs 2016-2017

De conformitat amb el previst als articles 17.3b i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, se publica
l’extracte de la convocatòria el text complet del quals es pot consultar en el BOIB d’aquest mateix dia.

1. Objecte de la convocatoria

L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions per dur a terme activitats educatives que es considerin d’utilitat pública o social,
d’interès general i que redundin en benefici dels ciutadans de Pollença, dins l’àmbit de les competències de la Regidoria d’Educació durant el
curs escolar 2016-2017.

Primer. Beneficiaris

Les associacions de pares i mares (APIMA) del municipi de Pollença que tinguin en les seves activitats els següents objectius:

1.-Afavorir l’educació en valors, la convivència escolar, la tolerància i el respecte a la diversitat.

2.- Conciliar la vida laboral, familiar i personal.

3.- Acollir en els centres educatius d’infantil i primària alumnes que pertanyin a famílies que, per motius laborals, no puguin deixar els seus
fills en l’horari habitual d’obertura dels centres.

4.- Ocupar el temps d’espera de l’alumnat fins a la incorporació a l’activitat escolar mitjançant activitats lúdiques i educatives que
afavoreixin el desenvolupament d’habilitats socials i de convivència.

Els beneficiaris hauran d’acomplir les següents obligacions:

Efectuar l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat.
Proporcionar en tot moment la informació que els sigui sol·licitada respecte de la subvenció concedida.
Destinar íntegrament l’import de la subvenció a finançar les mensualitats repercutides a les famílies que participin en l’activitat.
Adoptar les mesures de difusió de caràcter públic del finançament de l’activitat que sigui objecte de la subvenció amb la llegenda:
“Amb el suport de l’Ajuntament de Pollença”.

Segon.- Activitats subvencionables

Activitats extraescolars duites a terme en els centres educatius de Pollença i del Port de Pollença fora de l’horari escolar. ESCOLA
MATINERA.

Seran subvencionables els projectes educatius que es facin entre les 07.30 i les 08.30 h del matí  destinats a:

Recepció i custòdia de l’alumnat.
Realització d’activitats lúdiques i educatives.
Control d’assistència diari dels infants matriculats en el programa.

Específicament, els objectius que es pretenen aconseguir amb la realització d’aquests projectes educatius a subvencionar en aquesta
convocatòria són:
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Promoure la conciliació de la vida familiar i laboral.
Acollir en els centres escolars d’educació infantil i primària alumnes de famílies que, per motius laborals, no poden deixar els infants
en l’horari habitual d’obertura dels centres.
Ocupar el temps d’espera de l’alumnat fins a la incorporació a l’activitat escolar amb activitats lúdiques i educatives que afavoreixin
el desenvolupament d’habilitats socials i de convivència.

Les activitats per a les quals se sol·liciti subvenció es faran durant el curs escolar 2016-2017.

Tercer.- Bases reguladores

Bases publicades en el BOIB de data d’avui.

Quart.- Import

L’import destinat a aquesta convocatòria és de 4.000 €.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors des del dia següent a la publicació d’aquest extracte al BOIB.

 

Pollença, 28 d’octubre de 2016

El Batle,
Miquel A. March Cerdà
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