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BEQUES ADQUSICIÓ
MATERIAL FITXES
ALUMNES DE LES ESCOLES
INFANTILS MUNICIPALS
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL M+S ALGEMESÍ

Que el regidor d’aquest grup municipal Josep Antoni Bermúdez i
Roses eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau,
aprovació:

MOCIÓ
Al pressupost de despeses de 2016 existeix una partida de nova creació,
aplicació pressupostària 320 48903, titulada Beques d'educació
escoletes públiques, i dotada de 4.000€ que encara està per gastar.
Aquesta partida està al pressupost des de la primera versió que ens
facilità l'equip de govern, ja que és una idea seua que ens semblà
perfecta, tot i que en cap moment va exterioritzar quin era l'objectiu
concret de tals beques. M+S ALGEMESÍ esperava que durant el curs
2015-2016 es concretarà i es gastara l'esmentada partida, tal i com sí
s'ha fet amb la partida destinada a les beques de les famílies que porten
als seus fills i filles a centres privats i que ascendeix a 30.000€.
El ben cert és que a hores d'ara, una vegada començat el curs 20162017 ni existeix cap reserva de crèdit ni cap orientació o concreció
sobre la partida 320 48903, Aquesta partida va dirigida únicament a les
119 famílies que porten als seus fills i filles a alguna de les aules de 1 i 2
anys de les Escoles Infantils Municipals. Donat que l'equip de govern no
ha emprés cap acció al respecte i donat que la quantitat tampoc és
massa elevada, des de M+S ALGEMESÍ pensem que el més escaient és
concretar una finalitat per a aquestes beques que siga fàcil de gestionar
i que no complique burocràticament la vida als beneficiaris que al
nostre parer deurien ser tots els alumnes de les EIM. Així, igual que els
alumnes de 1r i 2n de primària no participen pròpiament de Xarxa
Llibres per no poder-se reutilitzar el seu material, sinó que reben un
xec-llibre, considerem que la millor finalitat per a aquestes beques
seria la de que serviren a un " xec-fitxes" per a comprar el material
educatiu, les fitxes que va a utilitzar durant el curs. No oblidem que
tot i que l'ajuntament i la Conselleria assumeixes part del cost
d'aquestes aules, l'altra la fan els pares, i en determinats casos no poden
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assumir l'extra que significa la compra d'aquest material tan importat
per al desenvolupament educatiu del seu infant.
Acabem de començar el curs i urgeix doncs posar en marxa aquesta
iniciativa per a que cap alumnes es veja privat per motius econòmics
d'aquest tipus de material.
Proposem doncs, donat que el preu de les fitxes o material educatiu de
2 anys sol ser superior al d'1 any, que la beca per a 2 anys siga una
mica superior a la d'1 any. Estaríem parlant de becar amb 35 euros
als alumnes de 2 anys i amb 30 als alumnes d'1 any.
Proposem, a més, que el mecanisme de justificació i gestió siga molt
senzill. Es tractaria, en primer lloc, que la mestra certificara que
l'alumne té dipositat al centre el material i que el pare o mare aportara
la factura o tiquet de compra en cas d'haver-lo adquirit a través d'un
establiment comercial. Si han estat les responsables del centre les que
ha coordinat la compra directa a la distribuïdora, podrien ser elles les
que certifiquen el cost per alumne del material adquirit. Evidentment
en cap cas el cost de la beca podria ser superior al cost real del
material adquirit.
Per tot això proposen els següents punts d’

ACORD

1) Sol·licitar a l'equip de govern que el menor temps possible
aprove unes bases reguladores per a l'adjudicació de les Beques
d'educació escoletes públiques corresponents a l'aplicació
pressupostària 320 48903,
2) Que les esmentades beques estiguen orientades a sufragar
l'adquisició del material educatiu editorial o llibre de fitxes dels
alumnes d'1 i 2 anys de les Escoles Infantils Municipals
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3) Que se subvencione amb 35€ el material dels alumnes de 2 anys
i amb 30€ el d'un any, o, si el seu cost és menor, amb la
quantitat del que ha costat als pares i mares.
4) Que s'establisca un mecanisme àgil i senzill de justificació de les
beques.

Algemesí a 13 de setembre de 2016.

SRA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
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