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BASES PER A LA CONVOCATORIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE
MENJADOR ESCOLAR DE CAIRE MUNICIPAL PER AL CURS 2019-2020.
JUSTIFICACIÓ
Segons la disposició final quarta de les bases reguladores dels Ajuts de
Menjador i l’annex corresponent aprovades pel Ple del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, en sessió de 10 d’abril de 2019, és possible la coexistència
d’aquestes amb una convocatòria pròpia per part de l’Ajuntament per
l’atorgament d’ajuts de menjador.
En el cas que l’ajuntament, per convocatòria pròpia o ajuts directes, hagi
atorgat ajuts de menjador que s’identifiquin amb els atorgats pel Consell
Comarcal del Vallès Oriental en el període corresponent a cada convocatòria,
es podrà destinar l’import atorgat pel Consell Comarcal a finançar de forma
directe els ajuts atorgats per l’ajuntament.

NORMATIVA APLICABLE
Les bases d’ajuts socials s’emmarquen en la competència bàsica municipal
establerta a la llei de Bases de Règim Local, article 25.2.e), d’atenció
immediata a persones en situació de risc o exclusió social. Així mateix, també
es deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de
prestacions econòmiques i de forma particular la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic i la Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de
serveis socials.
La Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic, en el seu
preàmbul estableix que té com a finalitat determinar el règim jurídic propi de les
prestacions determinades i regles bàsiques per exercir drets de concurrència
per a les prestacions que s’estableixen amb límits pressupostaris. La secció
tercera del capítol 4 d’aquesta llei regula les prestacions econòmiques
d’urgència social, en què s’ha tingut en compte el principi d’autonomia local.
Així, aquesta llei fixa que la creació d’aquestes prestacions correspon als ens
locals, encara que la llei en determina només els tres bàsics, com la finalitat,
els beneficiaris i la valoració de les situacions d’urgència.
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La llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials, en el seu article 17 estableix
com una de les funcions dels serveis socials bàsics la gestió de prestacions
d’urgència social i la gestió de la tramitació de les prestacions econòmiques
d’àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. Així mateix a
l’article 22, es defineixen com a prestacions econòmiques les aportacions
dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de
necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos
econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-los o
rebre’ls d’altres fonts. Segons el mateix article, les prestacions econòmiques es
poden atorgar en caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o
d’urgència social.
Altra normativa bàsica en matèria de polítiques socials que també ha estat
tinguda en compte per a la redacció de bases d’ajuts socials 2012 ha estat el
Decret 142/2010 d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials
2010-2011.
En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar
l’actuació de l’administració territorial bàsica, les bases d’ajuts socials són
subsidiàries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

1.- Objecte de les bases
L’objecte d’aquestes Bases és atendre aquelles famílies que, havent tramitat
l’ajut de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental, han quedat
pendents de resolució, i així poder fer front a les despeses de menjador
corresponents al curs escolar, d’acord amb el que preveu l’Ordenança General
de Subvencions aprovada per l’Ajuntament, i la normativa vigent de la
Generalitat de Catalunya.
Que la relació entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de
Montornès del Vallès, en quant a les condicions de gestió i funcionament dels
ajuts de menjador estan recollits al conveni, aprovat per Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès el 8 de març de 2017.

Àrea d'Acció Social
Serveis Socials i Ciutadania
Exp. gral.: X2019004308
Exp. tipus: AGEN2019001136

El ajuts que es tramitin segons aquestes bases aniran adreçats a casos de
seguiment del departament de serveis socials, que es trobin en una situació
sobrevinguda per temes socials i que hagin quedat pendents de resoldre a la
primera resolució del setembre 2019, pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.

2.-Requisits que han de reunir els beneficiaris
Podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions a que es
refereixen aquestes bases de convocatòria les persones físiques que tramitin la
corresponent sol·licitud, d’acord amb el punt 3 d’aquestes bases, i que
compleixin les condicions i els requisits següents (degudament acreditats) i
amb el corresponent informe dels tècnics de serveis socials que valorin la
necessitat d’ús del menjador per situacions socials desfavorides de la unitat
familiar i/o del menor:
a. Que els sol·licitants hagin tramitat l’ajut individual de menjador del Consell
Comarcal del Vallès Oriental per al curs 2019-2020 i la resolució sigui la
següent:

Codi 5: Supera llindar volum capital mobiliari

Codi 9: Pendent de càlcul per irregularitats amb l’AEAT
b. Que els sol·licitants hagin esgotat les possibilitats de:
 Obtenir ajut d’altres administracions pel concepte objecte d’aquestes
bases.
 Ajuda de la família extensa.
c. Que s’acceptin les condicions i els compromisos establerts amb els
Educadors/es i/o Treballadors/es Socials del Departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. L’ incompliment d’aquest
punt pot suposar la revocació de l’ajut. Així mateix, els ajuts es poden
revisar al llarg dels curs davant de canvis de situació sociofamiliar de la
unitat de convivència beneficiària de l'ajut.
d. Que els destinataris dels esmentats ajuts, estiguin empadronats com a
mínim durant 6 mesos en el terme municipal de Montornès del Vallès, en el
moment de demanar l’ajut (excepcionalment es podrà fer l’ajut sempre que
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els professionals de serveis socials valorin alguna situació de risc greu o
molt greu del menor que requereixi d’intervenció immediata).
3.- Sol·licituds
No serà necessària la presentació d’una sol·licitud específica, entenent-se
sol·licitat l’ajut amb la tramitació de l’ajut individual del Consell Comarcal del
Vallès Oriental per al curs 2019-2020 dins els terminis establerts a les bases
aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en sessió de 10
d’abril de 2019.

4.- Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits
a. Resolució de l’ajut individual de menjador escolar del Consell Comarcal del
Vallès Oriental.
b. Qualsevol altre documentació requerida pels tècnics del departament de
serveis socials per acreditar la seva situació social i económica.
c. Totes aquelles dades dels demandants que estiguin en possessió del propi
ajuntament, no caldrà que siguin lliurades pels mateixos.
d. Es presumirà que la consulta o obtenció de documentació és autoritzada
per l’interessat a l’Ajuntament de Montornès del Vallès excepte que en la
sol·licitud es faci constar l’oposició expressa o una llei requereixi
consentiment exprés, d’acord amb el previst a l’article 28, apartats 2 i 3, de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
5.- Criteris d’atorgament específics
a. Criteris Econòmics
Els criteris econòmics seran els determinats i valorats pel departament
d’Educació segons les bases aprovades per el Consell Comarcal del Vallès
Oriental en cada convocatòria.
b. Criteris Socials
Aquestes bases pretenen complementar i resoldre els casos socials que
quedin pendents de resoldre al llarg del curs escolar per la convocatòria del
Consell Comarcal del Vallès Oriental.
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Serà necessari i imprescindible l’informe tècnic de valoració de la situació de
risc social, lleu, greu o molt greu que justifiqui i determini la necessitat de l´ús
del menjador escolar de forma immediata i que estigui dins els supòsits recollits
a l’apartat 2 d’aquestes bases.

6 .- Import màxim de les subvencions
L’import màxim de la subvenció serà del 50% del cost del servei de menjador
que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament
d’Ensenyament.
En aquells casos on es puguin donar situacions de risc greu o molt greu, de
manera excepcional –i sempre sota el criteri tècnic degudament justificat- es
podrà arribar al 100% de la subvenció del cost total de la despesa.

7.- Òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del
procediment de concessió
Les sol·licituds presentades es valoraran a fi i efecte de determinar que
acompleixen amb els requisits generals establerts a l’Ordenança i d’acord amb
els criteris d’atorgament específics establerts a l’article 4 de les presents bases.
La valoració de les sol·licituds es realitzarà des de l’equip tècnic del
departament de Serveis Socials, amb una proposta favorable o desfavorable de
prestació i el corresponent Informe Social que doni fe –o no- de la necessitat
socioeconòmica, la demanda i la situació de risc de l’entorn familiar i del
menor.
L’esmentada proposta de prestació serà degudament elevada a la Regidora de
Serveis Socials, qui impulsarà l’expedient per tal que sigui resolt per l’òrgan
competent.
Arribats a aquest punt, el regidor delegat de l’Àrea d’Acció Social elevarà la
proposta de resolució a la Junta de Govern Local que és l’òrgan competent per
resoldre l’expedient.
L’expedient aprovat a la Junta de Govern es comunicarà als sol·licitants i a la
Intervenció municipal.
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8 .- Terminis
a. De presentació
La sol·licitud, juntament amb la documentació, s’ha d’haver presentat al registre
d’entrada de l’Ajuntament amb el corresponent model de sol·licitud de la
convocatòria d’ajuts de menjador 2019-2020 aprovat pel Consell Comarcal del
Vallès Oriental, de dilluns a divendres i dins l’horari d’atenció al públic i dins el
termini recollit a dita convocatòria del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
En cas que s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, es podrà donar
als sol·licitants un termini de 10 dies hàbils, per solucionar els defectes o
omissions o per ampliar la informació.
b. D’atorgament
La resolució es dictarà i notificarà, expressament, en el termini màxim de tres
mesos des de la publicació de la resolució dels ajuts atorgats per al curs 20192020 per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
En cas que es produís el venciment del termini de resolució sense que se’ls
hagués notificat res, es legitima als interessats per entendre desestimades les
seves sol·licituds per silenci administratiu.

9 .- Forma de Pagament
El pagament dels ajuts s'efectuarà directament a les empreses gestores dels
menjadors escolars amb les factures a nom de les famílies.

10 .- Aplicació pressupostària
La concessió de les diferents subvencions hauran d’anar amb càrrec de les
aplicacions pressupostàries destinades a beques escolars creades pel
departament de Serveis Socials amb número 38 326 48062 de “beques
escolars”, corresponent tant a l’anualitat de 2019 com de 2020, declarant-se
així la plurianualiat, donada la vinculació amb dos anys comptable diferents al
tractar-se de cursos escolars.
La previsió de despesa per al curs 2019-2020 és de 2.000,00 euros per a l’any
2019 i de 6.000,00 euros per a l’any 2020.
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Aquestes aplicacions pressupostàries, i les vinculades, podran ser
incrementades per generació de crèdit com a conseqüència de les aportacions
o subvencions d’institucions supramunicipals o per crèdit transferit per la
incorporació de romanents alliberats.

11.- Acceptació de la Subvenció
S’entén acceptada la subvenció atorgada mitjançant la presentació de la
sol·licitud degudament emplenada.

12.- Publicitat de la Convocatòria
Una vegada aprovades les bases per la Junta de Govern Local es faran
públiques a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al tauler d’anuncis de
la Corporació.

13.- Vigència
Les bases d’ajuts individuals de menjador escolar de caire municipal seran
vigents per al curs escolar 2019-2020, sempre i quan no s’escaigui cap
modificació.
14.- Altres
El departament de Serveis Socials comprovarà l'aprofitament del servei. El
beneficiari facilitarà l' accés a la informació necessària a aquest efecte, en el
cas que es requereixi.
Document signat electrònicament.

