
 

 

 

 
CONVOCATÒRIA AJUTS ENTITATS COL·LEGIALS CURS 

2018/19 
 
Bases de la convocatòria d’ajuts a les entitats que operen dins del 
Col·legi a atorgar per l’AMPA: 
 
1. L’AMPA en desenvolupament dels seus objectius i d’acord amb les seves 

possibilitats així com amb allò previst als seus estatuts, atorga cada any 

entre les diverses entitats que operen en l’àmbit de l’escola amb una finalitat 

educativa i amb els alumnes de l’escola com a destinataris, uns ajuts 

econòmics destinats a complir amb els objectius d’aquestes i/o fer front a 

determinades necessitats específiques. 

2. L’import total de l’aportació d’aquest exercici aprovada a l'Assemblea 

Ordinària de l'Associació és de 1.000 euros. 

3. L’assignació d’aquests fons entre les diverses entitats que en puguin 

resultar beneficiàries serà aprovada per la Junta Directiva en base als 

criteris que es detallen a continuació. 

4. Podran sol·licitar aquest ajut qualsevol de les entitats o associacions que 

operen dins de l’àmbit de l’escola dedicades en exclusiva a desenvolupar 

activitats relacionades amb l’educació dels alumnes del Col·legi Maristes la 

Immaculada. 

5. La sol·licitud d’aquests ajuts es farà via e-mail dirigit a l’adreça 

tresoreria@ampamaristesimmaculada.com abans del 31/03/19. No 

s’admetran sol·licituds presentades fora de termini. 

Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds, el Tresorer de 
l’AMPA analitzarà les diferents sol·licituds rebudes i proposarà l’assignació 
dels fons pressupostats a la Junta Directiva que serà qui l’haurà d’aprovar. 

6. La distribució dels fons disponibles per aquest exercici es farà tenint en 

compte els següents factors (per ordre de rellevància): 

a. Número d’alumnes destinataris de l’activitat desenvolupada per cada 

entitat. 

b. Destí proposat per als fons sol·licitats. 

c. Adequació dels objectius de l’activitat desenvolupada per l’entitat als 

objectius previstos als estatuts de l’AMPA. 

d. Acreditació de la necessitat de l’aportació que es pugui fer des de 

l’AMPA per al correcte desenvolupament de l’activitat de l’entitat 

beneficiària. 
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7. Documentació que s’haurà d’aportar al correu en què se sol·liciti l’ajut: 

- Descripció de l’activitat o activitats que desenvolupi l’entitat. 

- Import de l’ajut sol·licitat. 

- Destí de l’ajut sol·licitat. 

- Número de beneficiaris de l’activitat durant el curs anterior (2017/18). 

En cas de no existir precedent, estimació dels beneficiaris durant el 

curs 2018/19. 

- Justificació de la necessitat de rebre l’ajut. Preferentment, s’aportarà 

còpia dels darrers comptes aprovats així com dels pressupostos 

aprovats per a l’exercici en curs. 

- Document acreditatiu del compte corrent on se sol·licita l’ingrés així 

com del seu titular. 

- Persona de contacte, compte d’email i telèfon. 

8. No s’admetran sol·licituds incompletes. En cas de dubtes en relació amb 

alguna qüestió concreta de la sol·licitud, el Tresorer pot posar-se en 

contacte amb l’entitat interessada per mirar d’aclarir-los de forma prèvia a la 

proposta d’assignació dels fons. 

9. Les entitats beneficiàries així com els fons assignats a cada una d’elles 

seran publicats a la web de l’AMPA a partir del 22/04/19. 

10. Els ajuts es faran efectius via transferència bancària a un compte corrent de 

titularitat de l’entitat (o del Col·legi si és aquest qui en gestiona els fons) a 

partir dels 15 dies següents a la comunicació relativa a la distribució dels 

fons i contra la corresponent factura emesa per l’entitat. 

11. Les entitats beneficiàries dels ajuts del curs passat (17/18) hauran de 

justificar el destí dels fons rebuts. De no fer-ho així, no podran optar a 

aconseguir cap ajut en aquest curs 18/19. 

 
 
La Junta Directiva 
 


