1. OBJECTE I NORMATIVA
1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és definir el règim, condicions i procediment a seguir per
a la concessió de les subvencions destinades a ajuts de menjador escolar per alumnes
d’ensenyament obligatori. Els conceptes que comprenen els ajuts són ajuts per complementar
els ajuts de menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Occidental així com els
ajuts de menjador propis de l’ Ajuntament.
1.2. Aquestes subvencions previstes
tenen caràcter finalista, el règim, condicions i
procediments es sotmetrà al que regulen aquestes bases i, en tot allò no previst, al que es
disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de
21 de juliol, que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació
d’aplicació.
1.3. Aquestes beques seran finançades amb el Consell Comarcal , segons les seves bases i
convocatòria per al curs 2018-2019. L´Ajuntament de Badia del Vallès podrà complementar o
assumir en la seva totalitat aquestes beques amb fons propis i segons criteris tècnics de
Serveis Socials.
El Consell Comarcal ha aprovat en Comissió Permanent, en sessió ordinària del dia 10 d´abril
de 2018 que s´adjunten i formen part de l´expedient.
2. DESTINATARIS: CONDICIONS I REQUISITS
2.1. Els ajuts de menjador escolar van dirigits a infants i adolescents empadronats al municipi
de Badia del Vallès, inscrits en qualsevol curs d’ensenyament infantil o primaria amb fons
públic, les famílies dels quals es troben en situació de dificultat social i/o econòmica.
3. COMPATIBILITAT DE LES SUBVENCIONS
3.1 Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres ajuts econòmiques atorgades per a la
mateixa finalitat per qualsevol Administració Pública (distinta a l’Ajuntament de Badia del Vallès)
o entitat de naturalesa privada, sempre i quan la suma de tots els ajuts, subvencions o
ingressos de l’entitat beneficiària per a la mateixa finalitat, no superi el cost total de la activitat a
desenvolupar.
3.2 El beneficiari està obligat a comunicar a la administració municipal, en el seu cas, l’obtenció
de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o
ens públic o privat.
3.3 Donat el caràcter finalista de la subvenció que es concedeix a càrrec d’aquesta
convocatòria, aquesta serà incompatible amb qualsevol altre ajut atorgat per l’Ajuntament de
Badia del Vallès per als mateixos projectes o activitats, siguin mitjançant el conveni de
col·laboració, subvenció o d’altes formules de finançament.
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BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
DESTINADES A AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL
VALLÈS

4. FORMA I TERMINIS I DE LES SOL·LICITUDS
4.1 Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant instància dirigida a l’ Il·lma. Sra.
Alcaldessa-Presidenta, segons el model que figura a la present convocatòria. Aquest model es
presentarà
per duplicat al Registre General acompanyat de la documentació següent referida als membres
de la unitat familiar, inclòs el/la alumne/a sol·licitant:
- Volant de convivència
- Autorització signada perquè el Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Departament
d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya puguin accedir a les dades de l’Agència
Tributària, corresponents a l’exercici 2017 , de tots/es els/les membres computables de la unitat
familiar de l’alumne/a sol·licitant d’un ajut de menjador escolar, curs 2018-2019. El model
s’adjuntarà a l’imprès de sol·licitud.
- DNI/NIE/TIF de tots/es els/les membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas
de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.
- En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència.
- En el cas en que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés
corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en funció
de la font o fonts d’ingressos:
Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la
Generalitat, en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.
 Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.
 Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia
actualitzada.
- En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d’ingressos.
- Carnet de família nombrosa general o especial en vigor.
- Carnet de família monoparental en vigor.
- Discapacitat de l’alumne/a sol·licitant o germans: certificat de discapacitat emès per un Centre
d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament
- Altres documents que es considerin necessaris, a requeriment dels serveis socials.
Cal aportar la documentació original i/o fotocopiada que acrediti les circumstàncies que
s’al·leguen per tal que siguin valorades.
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La documentació sol·licitada que sigui susceptible de no haver variat de la presentada en
l´anterior convocatòria d´ajuts de menjador escolar , es pot substituir per una declaració , que
acrediti que no s´han produït modificacions en les dades que consten a la documentació
presentada en la convocatòria de curs anterior.
5. ESMENA D’ERRADES
Si les sol·licituds no reuneixen les condicions exigides a la convocatòria, o no fossin
acompanyades de la documentació necessària, es requerirà a l’interessat que dins del termini
màxim de cinc dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a la recepció del requeriment,
esmeni els defectes observats, amb l’apercebiment que si no procedeix a l’esmena requerida,
s’arxivarà la seva sol·licitud sense més tràmits.
6. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i esmena d’errades, l’òrgan competent
procedirà a l’examen d’aquestes per procedir a l’adjudicació de les subvencions, tenint en
compte les bases reguladores aprovades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per a
l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris
i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, per al curs
escolar 2018-2019, les quals estableixen que en la baremació de les sol·licituds es tindrà en
compte la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, quan escaigui, les situacions
específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels Serveis Socials.
Una vegada s´aprovin els barems des de el Consell Comarcal per al curs 2018-2019
s ´adjuntaran a l´expedient.

8. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT.
Els ajuts s’atorgaran una vegada desenvolupat el procediment següent
-

Els Serveis Socials Bàsics establiran la puntuació per situació de necessitats social en
aquells casos en seguiment per part dels Serveis Socials i la puntuació referida a les
situacions específiques de la unitat familiar.

-

Els Serveis Socials Bàsics trametran la base de dades amb totes les sol·licituds i les
puntuacions referides a l’apartat anterior al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

-

Des del Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya accediran a les dades de l’Agència Tributària, corresponents a l’exercici 2017
de tots els membres computables de la unitat familiar de l'alumne per tal d’establir la
puntuació corresponent a la situació econòmica familiar.
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7. QUANTIES DELS AJUTS I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’import màxim total dels ajuts objecte d’aquesta convocatòria, com a previsió en l´exercici
2018, serà de 100.000,00 euros, i s’imputarà a la partida “0803.2317.48001– Assistència
adolescència, infància i família- Menjador escolar.

-

La presidència del Consell Comarcal del Vallès Occidental, d'acord amb els recursos
econòmics disponibles i amb la puntuació assignada a cada sol·licitud, s'encarregarà de
dictar decret sobre la distribució dels ajuts individuals per a menjador escolar.
El Consell Comarcal comunicarà als ajuntaments de la comarca els alumnes sol·licitants
que han estat beneficiaris d'un ajut individual per a menjador escolar i aquests
s'encarregaran de notificar-ho a les famílies.

-

L’ajuntament podrà complementar els ajuts concedits pel Consell Comarcal. Des dels
Serveis Socials Bàsics s’establirà els imports que haurà d’abonar la família, per trams
segons la situació econòmica i en funció de l’import de l’ajut concedit pel Consell
Comarcal.

-

L’ajuntament podrà suplementar i establir llindars d’atenció per aquelles sol·licituds que
queden fora del límit de puntuació establert pel Consell Comarcal. D’acord amb la
pròpia disponibilitat pressupostària, podrà establir la puntuació a partir de la qual les
famílies amb sol·licitud denegada pels ajuts del Consell Comarcal podran comptar amb
ajut per part de l’ajuntament i la quantia de l’ajut.

-

Les famílies signaran els acords acceptant o no els ajuts concedits i el percentatge
assignat. Aquests acords es faran arribar als centres escolars. Es comprovarà si tenen
deutes d’anys anteriors per tal de fer efectiu l’ajut.

-

Les beques concedides es faran públiques en el taulell d´edictes de l´Ajuntament de
Badia del Vallès , aquesta publicació substituirà la notificació personal als sol·licitants.

-

Des dels Serveis Socials Bàsics s´atendran les reclamacions sol·licitades via instància.

-

Restarà oberta la convocatòria fora de termini durant tot el curs per a poder tramitar
aquelles sol·licituds derivades de situacions sobrevingudes i/o noves matrícules que
puguin arribar.

9. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS
A més de les obligacions previstes a l’article 14 de la Llei General de Subvencions, els
beneficiaris en tenen expressament les següents:
a) Destinar els fons concedits en virtut d’aquesta convocatòria al concepte per al qual es
concedeixen.
b) Aquelles d’altres que es contemplin al Present Plec.

10. ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
Els ajuts derivats de fons propi ( total o parcial) s’ingressaran via transferència bancària als
centres d’ensenyament.
11. CONTROL I SEGUIMENT
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-

L’Ajuntament de Badia del Vallès podrà comprovar, pels mitjans que consideri adients, la
destinació de les quantitats atorgades en relació als ajuts de menjador ; i si després de la
verificació, resulta que aquestes no van ser destinades als fins pels quals van ser concedides,
l’Ajuntament podrà exigir el reintegrament del seu import.
12. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
La convocatòria d’aquestes bases es publicarà al Tauler d’Anuncis municipal i els Plecs
restaran a disposició de les persones interessades als serveis socials de l’ Ajuntament.
13. NORMATIVA
13.1 La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les presents bases
i de les instruccions i ordre que l’Ajuntament de Badia del Vallès promogui en exercici de la
seva facultat d’interpretar les presents bases i resoldrà els dubtes que comporti el seu
compliment.
13.2 En tot allò no previst en aquestes bases seran d’aplicació les bases d’execució del vigent
Pressupost General Municipal, en relació al reconeixement i pagament de les subvencions, així
com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de
juliol, aprovatori d’aquesta llei.
13.3. La Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament
a les comarques s’estableix en el Decret 219/1989, d'1 d'agost,.

14. RESPONSABILITAT, INFRACCIONS I SANCIONS
Els beneficiaris queden obligats implícitament a executar les activitats subvencionades de
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.
L’incompliment d’aquests principis originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin
i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció o sancionador, en el seu cas,
conforme allò que es preveu als articles 36 i següents de la Llei General de Subvencions.
Badia del Vallès, 24 d´abril de 2018.
Document signat electrònicament
La regidora de Benestar Social
Maria José Granados Martínez
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13.4. El Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de menjador als centres
docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, i la seva disposició addicional
segona estableix que correspon als consells comarcals la gestió dels ajuts de menjador per
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques.

