CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A
AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR DE L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
1. OBJECTE I NORMATIVA
1.1. Aquesta convocatòria s'emmarca en les bases generals reguladores de la
concessió d'ajuts individuals de menjador de el Consell Comarcal Vallès Occidental
per al curs escolar 2021-2022, subvencions dirigides a la infància i adolescència de
l'Ajuntament de Badia de Vallès, aprovades en Ple Municipal en sessió data 26 de
març 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 ajudes de menjador escolar
per alumnes d'ensenyament obligatori. Els conceptes que comprenen les ajudes, són
ajudes per a complementar les ajudes de menjador escolar atorgats pel Consell
Comarcal al Vallès Occidental, així com les ajudes de menjador propis de
l'Ajuntament.
1.3. Aquestes subvencions previstes tenen caràcter finalista, el règim, condicions i
procediments se sotmetrà a què regulen aquestes bases i, en tot allò no previst, a què
es disposa a 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 2021-2022. L'Ajuntament de Badia del Vallès podrà
complementar o assumir íntegrament aquestes beques amb fons propis i segons
criteris tècnics.
La Comissió Permanent de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 24 de
març de 2021, va aprovar inicialment de les Bases reguladores de concessió d'ajudes
individuals de menjador de el Consell Comarcal Vallès Occidental per al curs escolar
2021 i 2022, En la mateixa sessió es va aprovar la convocatòria, i s'obrirà un termini
de presentació de sol·licituds, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC i
fins al 18 de juny de 2021, a través de l'aplicació "Administració Ajuda Menjador
Escolar CCVOC" d'acord amb les Bases reguladores.
2. DESTINATARIS: CONDICIONS I REQUISITS
Els ajuts de menjador escolar van dirigits a nens i adolescents empadronats al
municipi de Badia de Vallès, inscrits en qualsevol curs d'ensenyament obligatori i 2n
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 altres ajuts econòmics atorgats per a
la mateixa finalitat per qualsevol administració pública (diferent a l'Ajuntament de Badia
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del Vallès) o entitat de naturalesa privada, sempre que la suma de totes les ajudes,
subvencions o ingressos de l'entitat beneficiària per la mateixa finalitat no superi el
cost total de l'activitat a desenvolupar.
3.2 El beneficiari està obligat a comunicar a l'administració municipal, si escau,
l'obtenció de subvencions o ajudes 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 de Vallès per als mateixos projectes o activitats, siguin
intermediant el conveni de col·laboració, subvenció o d'altes fórmules de finançament.
4. TERMINIS PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El calendari per a l'admissió de les sol·licituds serà a partir de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i fins el 28 de maig de 2021.
L'Ajuntament es reserva la possibilitat de poder ampliar el calendari de presentació per
assegurar les mesures dictades de distància social com a conseqüència del COVID19, 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 la situació sanitària ocasionada pel COVID-19, a aquest efecte,
s'estableixen la modalitat següent:
a) TELEMÀTICA
mitjançant la SEU ELECTRÒNICA disponible a la pàgina web
d'aquest Ajuntament i es troba a l'enllaç següent: badiadelvalles.sedelectronica.es
6. DOCUMENTACIÓ
Documentació necessària:
•

Sol·licitud.

•

Volant de convivència actual, en el cas que l'ajuntament no pugui fer la
consulta directa.

•

NIF/NIE de tots els membres computables per al càlcul de la renda familiar,
en cas de no disposar: certificat de naixement o llibre de família.

•

Informar de l'IDALU de l'alumne / a sol·licitant.

•

En el cas en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol classe
d'ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar
la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos:
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-

Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la
Seguretat Social.

-

Les persones que percebin la Renda Garantida de Ciutadania: document
acreditatiu i el seu import de l'any 2020.

-

Les persones que percebin prestacions econòmiques per ajudes al lloguer de
l'habitatge: Resolució o certificació de l'Agència Catalana de l'Habitatge.

-

Pensió d'aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de
l'atorgament i del seu import de l'any 2020.

-

Les persones que estiguin donades d'alta a sistema especial de treballadors
de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions
corresponent a 2020.

-

Altres rendiments no contributius, mitjançant l'acreditació corresponent.

-

En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada
d'ingressos.

Totes les previstes a "Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques".
En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració responsable
d'ingressos, acreditada pels serveis socials.
Documentació complementària:
•

En cas de nens en acollida, resolució d'acolliment de la Direcció General
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

•

Document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades
per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de
necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com ara l'alimentació,
el vestit i l'allotjament.

•

Conveni, sentència de divorci o l'acta final de mediació del Departament de
Justícia.

•

Document acreditatiu de prestacions econòmiques per ajudes al lloguer de
l'habitatge: s'acreditarà mitjançant la resolució o certificació de l'Agència
Catalana de l'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 a la convocatòria de l' curs anterior.
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7. TERMINI DE RESOLUCIÓ
L'Ajuntament resoldrà les sol·licituds presentades en un termini màxim de 3 mesos.
8. QUANTIES DE LES AJUDES I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’import màxim total dels ajuts objecte d’aquesta convocatòria, com a previsió en
l’exercici 2020, serà de 67.400€ (Seixanta – set mil quatre – cents euros) i s’imputarà
a la partida 0903,2317.48001 – Assistència adolescència, infància i família – Menjador
Escolar.
9. PROCEDIMENT D'ATORGAMENT.
L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de les sol·licituds és la Junta de
Govern Local.
Els ajuts s'atorgaran un cop desenvolupat el procediment següent:
-

Els Serveis Socials Bàsics d'establir 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 enviaran la base de dades amb totes les sol·licituds i
les puntuacions referides en l'apartat anterior a 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 2020 de tots els membres computables de la unitat familiar de
l'alumne per establir la puntuació corresponent a la situació econòmica familiar.

-

La presidència de el Consell Comarcal al 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 dels 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 les ajudes concedides 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.

-

El Consell Comarcal atorgarà ajudes de el 70% o de fins al 100% de el 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 17 de febrer de 2021.
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-

L'Ajuntament podrà complementar les ajudes concedides 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.

-

Les beques concedides es faran públiques al tauler d'edictes de l'Ajuntament
de Badia de Vallès, aquesta publicació substituirà la notificació personal als
sol·licitants.

-

Des de Serveis Socials Bàsics s'atendran les reclamacions sol·licitants via
instància.

-

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

10. CRITERIS PER A L’ATORGAMENT DELS AJUTS
Criteris per a l'atorgament dels ajuts
S'atorgaran ajuts de el 70% o de fins al 100% de el 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/463/2021, de 17 de febrer de març de 2021.
No obstant això, hi ha escoles que, prèvia autorització de el Departament d'Educació,
podran fitxar un preu superior.
Càlcul de la renda familiar
El Departament d'Educació o el Consell Comarcal calcularà la renda familiar per
l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici de 2020 de cada un dels membres
computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons
s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de
l'impost sobre la renda de les persones físiques.
Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat
declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la
manera següent:
Primer: Se suma la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi,
excloent els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de
2016 a 2019, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2016 a 2019 a
integrar en la base imposable de l'estalvi .
Segon: A aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos
propis i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones
físiques, es seguirà el procediment descrit en l'apartat anterior, i del resultat obtingut
es restaran els pagaments a compte efectuats.
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Deduccions de la renda familiar
Calculada la renda familiar a efectes de l'ajut s'aplicaran les següents deduccions:
- El 50% dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la
família diferents dels sustentadors principals (es consideren sustentadors principals
mare i/o pare o tutor legal).
- La quantitat de 500,00 € per motius de durada del desplaçament i distància, quan
concorrin les situacions següents:
Que l'alumne/a es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una
durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la residència habitual
fins al centre on està escolaritzat.
Que l'alumne/a estigui escolaritzat/a en el centre determinat pel Departament
d'Educació o el més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de
l'educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en
l'àrea d'influència determinada i per què fa a l'educació secundària obligatòria, es
considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, per la Resolució
d'adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l'alumne/a en un centre diferent,
per manca d'oferta educativa, també s'entén que aquest centre és el proposat pel
Departament.
No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
- La quantitat de 800 € per cada germà o germana, incloent la persona sol·licitant que
convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.
- La quantitat de 800,00 €, quan acreditin l'existència d'infants en acolliment en la
unitat familiar extensa o aliena.
Valoració de situacions específiques de la unitat familiar
Per aquest concepte, s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts.
Es calcularà per l'agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de la unitat
familiar, pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s'hauran
d'acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l'organisme competent.
- Qualificació de família nombrosa general = 1,5 punts
- Qualificació de família nombrosa especial = 3 punts
- Condició de família monoparental general = 1,5 punts
- Condició de família monoparental especial = 3 punts
- Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena = 3 punts
- Condició de discapacitat fins a un 33% de qualsevol membre de la unitat familiar =
1,5 punts
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- Condició de discapacitat més d'un 33% de qualsevol membre de la unitat familiar = 3
punts
- Redistribució equilibrada d'alumnat amb necessitats educatives específiques = 3
punts
La puntuació que s'indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per
tant, a efectes d'obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres
de la unitat familiar.
Valoració per part dels Serveis Socials per necessitat social greu
Per aquest concepte, s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts.
Serà preceptiu que l'alumne / a sol·licitant estigui en seguiment per part dels serveis
socials municipals, mitjançant el qual s'acreditarà l'existència d'una necessitat social
greu d'aquesta família. Cal que l'alumne / a estigui inclòs en un pla d'intervenció o de
treball per risc d'exclusió social.
- Situació de risc social = 10 punts
- Situació de risc social greu = 15 punts
Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar
Per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts són membres computables
els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció
de el menor, l'alumne/a sol·licitant, els germans solters menors de vint anys i que
convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la
renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial, així com, els ascendents dels pares que justifiquin la seva
residència a el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal
corresponent.
En el cas de divorci o separació legal dels pares, on la custòdia de el fil/filla sol·licitant
no sigui compartida, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui
amb l'alumne/a sol·licitant de l'ajuda. No obstant això, tindrà la consideració de
membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la
renda de la qual s'inclourà dins el còmput de la renda familiar.
a) Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar.
a.1) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida
En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar
únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills
comuns d'aquests. En el cas que només ho necessiti un dels progenitors/es, es podrà
valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de
custòdia que estableixi el conveni regulador.
En el cas que posteriorment a la tramitació de l'ajut amb un sol progenitor l'altre
progenitor també ho vulgui sol·licitar, es farà una nova valoració atenent-nos al criteri
inicial, d'acord amb el que estableix el paràgraf anterior. Aquesta revisió pot comportar
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canviar el resultat de l'ajuda que s'havia obtingut amb la valoració d'un únic progenitor.
a.2) Unitats familiars amb situació de violència de gènere
En aquests casos caldrà actuar atenent qual s'estableixen en els articles 33, en relació
a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament
d'ajudes escolars, de la Llei 5/2008, de el 24 d'abril , de el dret de les dones a erradicar
la violència masclista (DOGC Núm. 5123 – 2.5.2008).
La documentació sol·licitada que sigui susceptible de no haver variat de la presentada
en l'anterior convocatòria d'ajudes de menjador escolar, es pot substituir per una
declaració, que acrediti que no s'han produït modificacions en les dades que constin a
la documentació presentada a la convocatòria de el curs anterior.
Càlcul de la renda familiar, rendiments patrimonials i volum de negoci
Aquest càlcul està basat en el certificat de renda per a beques que el Departament
d'Educació obtindrà a través de l'Agència Tributària.
El Consell Comarcal i/o el Departament d'Educació de calcular la renda familiar per
l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici de l'any anterior a la convocatòria
de cada un/a dels membres computables de la unitat familiar que obtinguin ingressos
de qualsevol naturalesa, i en conformitat amb la normativa reguladora de l'impost
sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
En tot cas, el càlcul de la renda s'establirà segons els criteris anuals de el
Departament d'Educació.
En cas que no s'obtingui la corresponent autorització per a realitzar els encreuaments
caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària,
expedida pels organismes competents, per a determinar la renda familiar, els
rendiments patrimonials i el volum de negoci.
Llindar de renda, tram garantit d'ajuda del 70%
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:
2.745.35 €.
- 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 70% de el cost de el 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.
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Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar, constaran com denegades.
Llindar de renda, tram garantit d'ajuda del 100%
-

El llindar de renda és el 60% de l'estable per a l'obtenció d'una ajuda del tram
garantit de el 70% i acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts entre
els àmbits 6.2 i 6.3.

-

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

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

El llindar de renda és de 2,5 vegades a l'establert per a l'obtenció d'una ajuda
del tram garantit de el 70% i acreditar una discapacitat igual o superior 60%.
Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent
certificació de l'òrgan competent.

Llindar de volum de negoci
Podran optar a les ajudes 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.
Llindar de rendiments patrimonials
-

Podran optar a les ajudes les unitats familiars en què la suma de tots els
rendiments nets reduïts de 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, si s'escau, la renda bàsica d'emancipació, no superi
1.700,00 €.

-

No es tindran en compte als efectes que preveu 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.
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-

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 ara 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 2020.

Llindar de valors cadastrals de finques urbanes
Podran optar a les ajudes 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 l'última 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 a el 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. Per 0,36 els revisats el 2020.
Llindar de valors cadastrals de finques rústiques
-

Podran optar a les ajudes 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.

11. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS
A més de les obligacions previstes de l'article 14 de la Llei general de subvencions, els
beneficiaris entenen expressament les següents:
a) Destinar els fons concedits en virtut d'aquesta convocatòria el concepte per la
qual és concedida.
b) La persona jurídica que gestiona la prestació la justificarà en el terme màxim de
3 mesos.
c) Aquelles altres que es completin en la present convocatòria.
12. ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Amb l'autorització prèvia per fer l'endós, per part de l'autor de l'alumne beneficiari, les
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ajudes derivades de fons propis (total o parcial) s'abonaran directament a la persona
jurídica que gestiona la subvenció ( AMPA, centres educatius, empreses...) L'ingrés es
farà via transferència bancària.
13. CONTROL I SEGUIMENT
L'ajuntament de Badia de Vallès podrà comprovar, pels mitjans considerats adequats,
la destinació de les quantitats atorgades en relació amb les ajudes de menjador; i si
després de la verificació, resulta que aquestes no seran destinades a la fi pels quals
van ser concedides, l'Ajuntament podrà exigir el reintegrament del seu import.
14. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
La convocatòria d'aquestes bases es publicarà en el 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 en el Butlletí Oficial de la Província i es
comunicarà la seva aprovació a la Base Nacional de publicitat de subvencions.
15. NORMATIVA
14.1 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 resoldre els
dubtes que comprometin la seva compliment.
14.2 En tot allò no previst en aquestes bases seran d'aplicació de les bases d'execució
de la vigent Pressupost General Municipal, en relació a el 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, de l'1 d'agost.
14.4 El Decret 160/1996, de maig, regula el servei escolar de menjador als centres
docents públics de titularitat de el Departament d'Ensenyament, i la seva disposició
addicional segona estableix que correspon als consells comarcals la gestió dels ajuts
de menjador per a les necessitats socioeconòmiques i geogràfiques.
16. RESPONSABILITAT, INFRACCIONS I SANCIONS
Els beneficiaris queden obligats implícitament a executar les activitats subvencions 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, si escau, conforme allò que es preveu als articles 36 i següents de la Llei
general de subvencions.
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DILIGÈNCIA. Aprovades per la Junta de Govern Local
de data 21 d’abril de 2021. En dono fe.
El secretari. Xavier Ortega Codines
Badia del Vallès, document signat electrònicament
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