CRITERIS PER PODER FORMAR PART DEL PAECC
1.

2.
3.

4.
5.

















Presentar una proposta d’activitat/s o projectes educatius on ha d’aparèixer: títol de
l’activitat, destinataris, Objectius, descripció de l’activitat, preu, dates, horari, lloc,
realització. (màxim 15 de juny).
L’activitat ha d’estar relacionada amb el currículum escolar i/o les competències
bàsiques.
L’agent prestador de l’activitat, un cop autoritzada la demanda de la seva activitat, es
compromet a programar l’activitat amb els centres educatius abans de la finalització
del primer trimestre, així com a comunicar aquesta programació al servei d’educació
com qualsevol canvi de data o suspensió de la realització de l’activitat.
L’agent prestador presentarà una enquesta de valoració del desenvolupament de
l’activitat.
L’agent prestador ha d’aportar documentació:
Certificat negatiu de penals del “Registro Central de delicuentes sexuales”.
Constitució/Estatuts de l’entitat o Empresa.
En el cas de persones jurídiques (associacions, fundacions, empreses, etc.) també
presentar l’escriptura pública de poders o bé acord de l’òrgan competent de
nomenament de la persona física (o bé les persones físiques), que representen la
persona jurídica (l’associació, fundació, empresa, etc.) i que, per tant, té (o tenen) la
capacitat legal d’obligar-la en la signatura d’acords, convenis, contractes i altres front a
l’ajuntament.
Pagament a la “Tresoreria General de la Seguridad Social” actualitzat.
Autònoms. Obligacions tributàries amb la “Agencia Estatal Administració Tributaria” i
amb l’Ajuntament:
Alta a l’Agencia Tributaria. (Declaració censal, model 036).
escanejat- a l’hora d’emetre el primer pressupost, si és el cas).
C I F o N I F.
Alta de l’IAE (Model 840), si procedeix.
I V A - Epígraf de l’activitat cultural educativa que es realitza
Si està exempt d’ IVA, presentar certificació de Hisenda. Si és el cas, caldria posar a la
factura: “Aquest pagament està exempt d’IVA, segons l’article 20.1 10 llei 37 del
28/12/92.”
Imprès de tercers creditors ( si ja han cobrat en l’últim any de l’Ajuntament no és
necessari, si no, enviar-ho omplert, pot ser escanejat- a l’hora d’emetre el primer
pressupost).
Als pressupostos especificar si s’està exempt d’I.V.A, sinó s’està exempts posar el
percentatge d’I.V.A. , l’import resultant i afegir-lo al total del pressupost.
Informar que si facturen com a persones físiques hauran de fer constar l’IRPF
corresponent.

Un cop presentada tota la documentació, serà el servei d’educació municipal el que
aprovarà incorporar les propostes en el programa municipal, en funció dels criteris
municipals establerts per cada curs acadèmic i tots els relacionats amb els punt 2, 3, 4 i 5

junt amb un equilibri diversitat de les activitats, qualitat de les propostes , formació i
experiència d’agent prestador.

