Regidoria d’Educació

Bases i convocatòria que han de regir la concessió d’ajuts de menjador a les
famílies d’alumnes desplaçats obligatoris a altre centre no escollit en primera
opció del curs 2018-2019.
1. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de
menjador als alumnes matriculats en un centre educatiu de Montornès del Vallès
sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels
ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyament primaris durant el
curs 2018-2019.
2. BENEFICIARIS
Podran optar a aquesta ajuda les famílies d’alumnes desplaçats obligatòriament, que
en la preinscripció no han tingut lloc a l’escola escollida en primera opció i en
conseqüència han estat desplaçades a altres escoles fora del seu nucli urbà de
residència, de Montornès Nord a escoles de Montornès Centre i de Montornès
Centre a l’escola de Montornès Nord.
Els beneficiaris poden demanar els ajuts de menjador que ofereix la Generalitat de
Catalunya i que gestiona el Consell Comarcal del Vallès Oriental.
3. PROCEDIMENT PER A SOLICITAR L’AJUT
L’interessat/da haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, els documents
següents:
•
•
•

Instància general amb les dades personals del/la sol·licitant.
Documentació acreditativa, expedida per l’escola, conforme l’alumne no ha
obtingut lloc en centre escollida en primera opció.
Documentació acreditativa d’estar empadronat al municipi.

L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds, pot
comportar la inadmissió de la sol·licitud. No obstant, s’atorgarà un termini de 10 dies
de subsanació de defectes de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini l’alcalde
resoldrà sobre l’admissió o no de la sol·licitud.
El procediment s’ha de regir en règim de concurrència competitiva, sota els principis
de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i
eficiència.
4. CONVOCATÒRIA
Per aquest curs 2018-2019, el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de
menjador serà, des de la data de publicació a la Base Nacional de Subvencions fins
la finalització del curs escolar, 21 de juny de 2019.

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62
www.montornes.cat· ajuntament@montornes.cat

Regidoria d’Educació

5. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA i FORMA DE PAGAMENT
La partida pressupostària per fer front a la concessió d’ajuts derivats de les presents
bases és la 36 326 48053 “Subvencions educació”, corresponent tant a l’anualitat de
2018 com de 2019, declarant-se així la plurianualitat, donada la vinculació amb dos
anys comptables diferents al tractar-se d’un curs escolar.
La previsió de despesa per al curs 2018-2019 és de 21.500,00 euros per a l’any
2018 i de 36.500,00 euros per a l’any 2019, que es pagaran directament a les
empreses que donen el servei a cada centre, després de presentar la factura
acompanyada de la llista dels alumnes beneficiaris, mostrant els dies que han fet ús
del menjador.
6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
L’Ajut màxim del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap
cas el preu de l’import del menú de cada centre escolar.
La quantitat total màxima de l’ajut es determinarà també en funció dels dies lectius
del curs escolar amb servei de menjador d’acord amb el calendari del Departament
d’Ensenyament.
7. NORMATIVA APLICABLE
És d’aplicació a més a més del que estableixen aquestes bases específiques, les
Bases generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
de Montornès del Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que
disposi l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Montornès del Vallès publicada íntegrament en BOPB núm.26 de 30/01/2009 i en el
DOGC núm.5310 de 03/02/2009 (articles 5 i 7) i la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions i el seu Reglament
8. RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS
Els Ajuts econòmics previstos en aquestes bases no són incompatibles amb
qualsevol altra subvenció o beca que es pugui rebre per la mateixa finalitat, sinó que
es complementaran fins arribar al preu que estableix l’empresa concessionària per
menú de cada centre escolar.
Montornès del Vallès, 27 de juliol de 2018
La tècnica d’Educació

Marga Bernardez Casaus
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