REGLAMENT DE L’AJUT SANT MARCEL·LÍ
Article 1. Definició
L'Ajut Sant Marcel.lí consisteix en un fons solidari, consistent en el suport econòmic que es
dóna als alumnes del Centre Maristes Sants-Les Corts, fills de membres d'aquesta
Associació, en les circumstàncies previstes en el present Reglament.

Article 2. Finalitat
La seva finalitat serà la de facilitar l'ajut necessari en la quota d’escolaritat ( Activitats
complementaries + la donació a la Fundació Champagnat) a aquells alumnes amb
problemàtica econòmica que els impedeixi la continuïtat dels seus estudis en aquest
Centre de forma normal.

Article 3 . Òrgan Decisori d'Aplicació
La valoració, concessió, administració, seguiment, possible rescissió i totes les decisions
de qualsevol ordre són exclusivament competència de l'Assemblea General de l'Associació
de Pares i Mares d'Alumnes del Centre i per delegació, de la seva Junta Directiva,
legalment constituïda.

Article 4. Àmbit d'aplicació
Són possibles beneficiaris tots els alumnes matriculats en el Centre, sempre que els seus
pares i mares estiguin i hagin estat al corrent de les seves quotes d'Associats de l' APMA
durant tota l’escolaritat, tot i respectant els seus Estatuts.

Article 5 . Extensió de l'Ajut
La voluntat d'aquest Ajut és atorgar ajudes parcials i temporals, per a facilitar la màxima
cobertura del fons solidari. La gestió de l'Ajut Sant Marcel•lí es podrà realitzar
conjuntament amb la Direcció de l'escola, amb un procés d'anàlisi.
En cas que el Fons de l’Ajut Sant Marcel·lí minvés, es tindrà en compte el temps que portin
les famílies reben l’Ajut, si és superior a dos anys en el canvi de cicle serà denegat. En
casos especials la Junta prendrà l’última decisió sobre la renovació, durant el canvi de
cicle.

Article 6 . Condicions per a la concessió
1. De la família: Pèrdua dels mitjans econòmics familiars habituals per causa de mort,
malaltia, situació adversa o accident greu de qualsevol membre de la cèl.lula familiar amb
aportació econòmica decisiva o de qui exerceixi les funcions de tutor. Es valorarà
documentalment la situació econòmica prèvia de la família, així com l'existència
qualsevulla pensió o pòlissa d'assegurança i tot ajut econòmic que es pugui derivar de la
situació exposada i que permeti a la Junta prendre una decisió tan justa com sigui possible
en cada cas.

2. De l'alumne: L'alumne haurà de tenir una bona actitud en l’entorn escolar segons els
criteris de la Junta de concessió de l'Ajut que tindrà en consideració els informes rebuts per
part de l'Equip Directiu del Col.legi.
3. De la Junta: Podrà denegar l’Ajut si s’ha faltat al respecte a cualsevol dels membres que
formen la Junta.

Article 7 . Percepció de l'Ajut
L'Ajut començarà la seva vigència al mes següent de la concessió provisional a càrrec de
la Junta de l' APMA. La concessió es decidirà en sessió ordinària, prèvia audiència de
totes les parts implicades i estudi de totes les dades i informacions que els seus membres
considerin necessàries.

Article 8 . Concessió de l'Ajut
Les sol.licituds de l'Ajut Sant Marcel.lí no és tramitaran si no s’ajusten a les normes
establertes a aquest reglament.

Article 9 . Mitjans econòmics de l'Ajut.
Els mitjans econòmics es recaptaran per les següents vies:
1. Aportacions procedents de les quotes anuals dels socis.
2. Aportacions voluntàries dels associats.
3. Aportacions de persones naturals o jurídiques, alienes a l'Associació.
4. Qualsevol altre mitjà establert per la Junta de l'Associació.

Article 10 . Revisions periòdiques
Sens perjudici de l'obligació de sol.licitud anual de l'Ajut de forma individual per a cada
beneficiari els ajuts concedits es revisaran anualment o quan es consideri oportú.
Amb aquesta finalitat la Junta sol.licitarà a les famílies beneficiàries tota la documentació i
informació necessàries per cada cas i sobre la situació familiar i econòmica.

Article 11. Sol·licituds Consorci
En els casos d’alumnes assignats pel Consorci d’Educació o entitat anàloga, es valorarà i
concedirà l’Ajut, si s’escau durant el curs d’entrada al centre, sempre que compleixi amb
les condicions establertes pel present articulat. En els casos que arribin a l’escola fora de
període de matriculació, es valorarà renovar l’Ajut fins al curs escolar següent.

Articles 12. Becaris oficials
Tots els beneficiaris de l'Ajut Sant Marcel.lí que reuneixin els requisits legals hauran de
sol.licitar obligatòriament i anualment beca oficial als organismes acadèmics oficials en les
formes i terminis establertes per la llei. Si l'import de la beca fos igual o superior a l'Ajut
Sant Marcel.lí que rebia, aquest darrer quedarà en suspens mentre continuï vigent la beca.
Si fos de valor inferior podrà rebre la diferència fins a equiparar el valor de l'ajut concedit.

L'incompliment de l'obligació de sol.licitar la beca oficial, podria implicar la suspensió de
l'Ajut.

Article 13. Variacions familiars
Cada beneficiari està obligat a comunicar a la Junta Directiva de l'Associació, de forma
immediata, qualsevulla variació econòmica que es produeixi . L'ocultació o el falsejament
de dades comportarà el cessament de l'Ajut i i l’impossibilitat de tornar-lo a demanar en
tota l’escolaritat dels fills.”

Article 14. Decisions
Les decisions de la Junta de l'Associació seran inapel.lables i obligaran els afectats des del
mateix moment en què se'ls comuniquin. En cas de catàstrofe, epidèmia o circumstàncies
especials o generalitzades, l'Assemblea General de l'Associació de Pares i Mares aprovarà
les solucions que estimi més oportunes. La Junta de l'Associació també prendrà les
decisions pertinents en tots els casos especials que no s'ajustin dins aquest Reglament.

Article 15. Període de vigència.
El temps de vigència i les possibles modificacions d'aquest reglament estan vinculades a
l'existència de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes i als acords que es puguin prendre
en el futur a proposta de la Junta. Si de l'acord pres resultés la derogació del Reglament o
la dissolució, les obligacions contretes es mantindrien fins a la finalització del curs escolar.

Article 16. Entrada en vigor del Reglament
Aquest reglament entrarà en vigor el mateix dia de l'aprovació per l'Assemblea de
l'Associació.

Novembre 2019.

