1. OBJECTE I NORMATIVA
11. Aquestes bases particulars s’emmarquen en les bases generals reguladores de la
concessió de subvencions adreçades a la infància i adolescència , del Ajuntament de Badia del
Vallès aprovades en Ple Municipal en sessió data 26 de març de 2020.
1.2. 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.
1.3. 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.
1.4. La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria s’efectuarà mitjançant
concurrència competitiva.
1.5. Aquestes beques seran finançades amb el Consell Comarcal , segons les seves bases i
convocatòria per al curs 2020-2021.L´Ajuntament de Badia del Vallès podrà completar o
assumir en la seva totalitat aquestes beques amb fons propis i segons criteris tècnics. La
Comissió Permanent del Consell Comarcal, en sessió extraordinària celebrada el divendres dia
22 de maig, va aprovar l’acord núm. CPE/8/26/2020, d’aprovació de les Bases reguladores per
a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments dels
cursos de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària
obligatòria, matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics
de Catalunya, per al curs escolar 2020-2021.
2. DESTINATARIS: CONDICIONS I REQUISITS
Els ajuts de menjador escolar van dirigits a infants i adolescents empadronats al municipi de
Badia del Vallès, inscrits en qualsevol curs d’ensenyament obligatori i 2on cicle d’educació
infantil amb fons públics, 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 econòmics atorgats 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.
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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

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.
4. TERMINIS PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El calendari per admissió de les sol·licituds serà a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i fins el 26 de juny de 2020.
L’Ajuntament es reserva la possibilitat de poder ampliar el calendari de presentació per
assegurar les mesures dictades de distanciament social com a conseqüència del COVID-19 ,
en cas de necessitat.
5. LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUDS
La presentació de sol·licituds ha de respectar les mesures imposades com a conseqüència de
l’estat d’alarma ocasionat pel COVID-19, a tal efecte , s’estableixen les modalitats següents:
a) TELEMÀTICA amb caràcter preferent, mitjançant la SEU ELECTRÒNICA disponible al lloc
web d’aquest Ajuntament i es troba al link següent: badiadelvalles.sedelectronica.es

6. DOCUMENTACIÓ
Documentació necessària:
 Sol·licitud degudament complimentada i signada.
 Volant de convivència actual.
 DNI/NIE 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.
 Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar
de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any
2019.
 En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés
corresponent a rendiments no contributius (excepte els de la Seguretat Social), caldrà
aportar document acreditatiu.








Principals Prestacions i complements que no tributen (no contributius):
Renda Garantida de Ciutadania
Prestacions de la Lley de Dependència
Prestacions a favor de familiar
Indemnitzacions per acomiadament
Prestacions per acolliment familiar
Pensions d’aliments percebudes per part dels progenitors en virtut de decisió judicial
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b) PRESENCIAL amb caràcter residual, en aquells casos que no sigui possible la presentació
telemàtica. Les sol·licituds hauran de presentar-se amb cita prèvia demanada a l’OAC (Oficina
d’atenció ciutadana) de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

I totes les previstes a “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renda de las
Personas Físicas”.
En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració responsable d’ingressos,
acreditada pels serveis socials.
Documentació complementària:
 En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència.
 Prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques,
que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques,
de subsistència, degudament acreditades per l’administració competent.
 En el cas de divorci: conveni o sentència de divorci.
 Prestacions econòmiques per ajuts de lloguer o habitatge.
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 del curs anterior.
7. TERMINI DE RESOLUCIÓ
L’ajuntament resoldrà les sol·licituds presentades en un termini màxim de 3 mesos.

L’import màxim total dels ajuts objecte d’aquesta convocatòria, com a previsió en l´exercici
2020, serà de 100.00,00€ (cent-mil euros) i s’imputarà a la partida “0803.2317.48001–
Assistència adolescència, infància i família- Menjador escolar.
9. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT.
L’òrgan competent per la instrucció i la resolució de les sol·licituds és la Junta de Govern Local.
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 2019
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8. QUANTIES DELS AJUTS I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

de tots els membres computables de la unitat familiar de l'alumne per tal d’establir la
puntuació corresponent a la situació econòmica familiar.
-

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.

-

El Consell Comarcal atorgarà ajuts del 50% o de fins al 100% del cost del menjador
als alumnes que compleixin els requisits establerts, cost que no podrà superar en cap
cas 6,33 euros/alumne/dia, IVA inclòs, que és el preu màxim establert pel
departament d’Educació segons la resolució EDU/790/2020, de 24 de març de 2020.No
obstant això hi ha escoles que, prèvia autorització del Departament d’Educació, podran
fitxar un preu superior.
LLINDARS I CRITERIS D’ATORGAMENT D’AJUTS CONSELL COMARCAL:

El Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 50%:
El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació
de les unitats de consum que es detallen a continuació:


Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €.



Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €.



Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals:



Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 €.



Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera
aquest llindar, es concedirà un ajut de fins a un 50% del cost del servei de menjador, que no
podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament. Cal fixar aquest llindar
com a requisit d’accés a la convocatòria.



Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades.



Aquest percentatge d’ajut garantit es pot incrementar fins a un 70%, condicionat a la
disponibilitat pressupostària del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió de
l’ajut.
Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 100%:


El llindar de renda és el 60% de l’establer per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit
del
50 %i acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits 6.2 i
6.3.
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2.745.35 €.



Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no
supera aquest llindar i s’assoleix la puntuació mínima establerta en els àmbits socials
6.2 i 6.3, s’atorgarà un ajut del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà
superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació.

Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 100% per alumnat amb una discapacitat
acreditada superior o igual al 60%


El llindar de renda és de 2,5 vegades a l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram
garantit del 50% i acreditar una discapacitat superior o igual 60%. Aquesta discapacitat
haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l’òrgan competent.
Llindar de volum de negoci

Podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos dels tipus que s’indiquen a
continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantia
de 155.000,00 €:
a) Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.
b) Ingressos procedents d’una participació del conjunt dels membres computables igual o
superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d’entitats
sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d’entitat jurídica, un cop aplicats als
ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d’aquestes.



Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets
reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues
patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les
subvenciones rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual i, en el
seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no superi 1.700,00 €.



No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 €
dels premis, en metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos,
rifes o combinacions aleatòries.



Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques
d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat
atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com
per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament
acreditades.



Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa
la normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de
desembre de 2019.
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Llindar de rendiments patrimonials

Llindar de valors cadastrals de finques urbanes
Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les
finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs
l’habitatge habitual, no superi els 42.900,00 euros. En el cas d’immobles en què la data
efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de
desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de
revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels
coeficients següents:
Per 0,43 els revisats el 2003.

Per 0,32 els revisats el 2012.

Per 0,37 els revisats el 2004

Per 0,34 els revisats el 2013.

Per 0,30 els revisats el 2005.

Per 0,36 els revisats el 2014.

Per 0,26 els revisats el 2006.

Per 0,36 els revisats el 2015.

Per 0,25 els revisats el 2007.

Per 0,36 els revisats el 2016.

Per 0,25 els revisats el 2008.

Per 0,36 els revisats el 2017.

Per 0,26 els revisats el 2009.

Per 0,36 els revisats el 2018.

Per 0,28 els revisats el 2010.

Per 0,36 els revisats el 2019.

Per 0,30 els revisats el 2011.

Llindar de valors cadastrals de finques rústiques
Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les
finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual, que pertanyin als membres computables
de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 euros per cada membre
computable.

-

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. Tindran prioritat aquelles sol·licituds
amb puntuació social

-

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.
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-

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.

10. 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) La persona jurídica que gestiona la prestació la justificarà en el termini màxim de 3
mesos.
c) Aquelles d’altres que es contemplin en la present convocatòria.
11. ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
Prèvia autorització per fer l’endós, per part del tutor de l’alumne beneficiari, els ajuts derivats
de fons propi ( total o parcial) s’abonaran directament a la persona jurídica que gestiona la
subvenció: Ampes, Centres Educatius, empreses....).L’ingrés es farà via transferència bancària.
12. CONTROL I SEGUIMENT

13. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
La convocatòria d’aquestes bases es publicarà al Tauler d’Anuncis municipal i a la pàgina web
municipal www.badiadelvalles.cat.
Els Plecs restaran a disposició de les persones interessades als serveis socials de
l’ Ajuntament.
La present convocatòria, es publicarà al Butlletí oficial de la Província i es comunicarà la seva
aprovació a la Base Nacional de publicitat de Subvencions.
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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.

14. NORMATIVA
4.1 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.
14.2 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.
14.3. 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,.
14.4. 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.

15. 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.
per la Junta de Govern
Local del dia 3 de juny de 2020. En dono fe. Badia
del Vallès, document signat electrònicament.
El secretari municipal
Xavier Ortega Codines
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DILIGÈNCIA: Aprovades

