Bases per a la concessió d'ajuts econòmics de caràcter individual per als
menjadors escolars, curs 2017/18.

Primer.- Destinataris de l’ajut i requisits generals
Els beneficiaris d’aquests ajuts seran els alumnes en determinades
circumstàncies socioeconòmiques, de la comarca del Tarragonès, que
assisteixin a centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, on
cursin EI (2n cicle educació infantil), EP (educació primària), ESO (educació
secundària obligatòria) i EE (educació especial).
Els requisits generals per ser beneficiaris d’aquests ajuts, a més de l’anterior,
són:
- No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
- Fer ús del servei de menjador escolar.
- I, complir es criteris de priorització establerts en aquestes bases.
Per la naturalesa d’aquest ajut i l’especificat del col·lectiu, per obtenir la
condició de beneficiari becat no cal acreditar el compliment dels requisits
establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Segon.- Objecte de la convocatòria
El Consell Comarcal del Tarragonès concedirà ajuts econòmics individuals per
a l’assistència al menjador escolar, durant el curs 2017/18, en les quantitats
consignades en el pressupost ordinari de 2017 i condicionada a l’addenda que
està previst signar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

Tercer.- Criteris de priorització en les concessions d’ajut.
Es prioritzaran les concessions d’acord amb els criteris següents:
a) Característiques socioeconòmiques de la unitat familiar* (referides a
l’exercici 2016):
* S’entén per unitat familiar els progenitors, si escau, el/la tutor/a o
persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els
germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el
domicili familiar a 31 de desembre de 2016 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 al mateix
domicili que els anteriors amb el volant municipal corresponent.
En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà
membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la
beca. 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 del còmput de la renda familiar.

Es denegaran totes aquelles sol·licituds on la unitat familiar tingui:

1- Un llindar de renda que superi el resultat de la suma dels valors que
es detallen a continuació (aquest llindar variarà en funció dels membres
de cada unitat familiar):
- Primer adult (sustentadors principals):
- Segon adult (sustentadors principals):
- Altres adults que integren la unitat familiar
diferents als sustentadors principals:
- Per cada nen/a de la unitat familiar:

9.667,30 €.
4.833,60 €.
2.416,80 €.
2.900,20 €.

(Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos nets
obtinguts pels membres de la unitat familiar que convisquin en el
domicili familiar a 31 de desembre de 2016)
2- Volum de negoci superior a 155.000€/any
3- El llindar de rendiments patrimonials: 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 subvencions 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€.
4- La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres
computables que component la unitat familiar, exclòs l’habitatge
habitual, no pot superar els 42.900€, amb les corresponents correccions
cadastrals en funció de l’any de la revisió del seu valor.
5- La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin
als membres computables de la unitat familiar no pot superar la
quantitat de 13.130€ per cada membre.

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Qualificació de família nombrosa:
1,5
Qualificació de família nombrosa especial:
3,0
Condició de família monoparental:
1,5
Condició de família monoparental especial:
3,0
Existència d’infants en acolliment:
3,0
Disminució física/psíquica acreditada de l’alumne o germà:
Disminucions < 33%:
1,5
Disminucions del 33%:
3,0
h) Redistribució
equilibrada
d’alumnat
amb
necessitats
educatives específiques
3,0
i) Valoració de la situació de risc social que realitzarà la comissió
social (formada per l’equip bàsic d’atenció social primària,
l’equip d’assessorament psicopedagògic i la direcció del centre
o persona en qui delegui):
màxim 15

punts
punts
punts
punts
punts
punts
punts
punts

punts

(La puntuació de l’apartat i haurà de posar-se en el lloc reservat a la relació
d’alumnes peticionaris, annex I).

El Consell Comarcal del Tarragonès podrà sol·licitar, a més de la
documentació requerida a l’annex III, tota aquella que es consideri necessària
per poder valorar la situació socioeconòmica de la unitat familiar.

Quart.- Import dels ajuts
L’import màxim de l’ajut/dia per alumne/a podrà arribar al 100% del cost
legalment establert.
Es podran compactar els ajuts, prèvia comunicació per part de comissió social
de l’escola al Consell Comarcal del Tarragonès dels alumnes afectats, en
períodes setmanals (p.e. 3 dies de cada setmana) i no al llarg d’uns mesos (p.e.
de setembre a febrer).
En qualsevol dels casos, la família haurà de pagar la diferència entre l’ajut
concedit i el cost del servei.

Cinquè.- Incompatibilitats.
L’import de l’ajut en cap cas podrà superar, aïllada o en concurrència amb
d’altres subvencions o ajudes, el cost total màxim legalment establert.

Sisè.- Tramitació de les sol·licituds.
Les sol·licituds individuals les presentaran les famílies al consell escolar del
centre mitjançant l’annex II, proporcionat per aquest o pel Consell Comarcal, i
aniran acompanyades amb la documentació necessària que acrediti la situació
econòmica i familiar que figura en l’annex III, amb la presentació de la
documentació obligatòria següent:
- Declaració jurada dels membres que composen la unitat familiar i
conviuen junts en el mateix domicili o volant de convivència de
l’Ajuntament (annex IV).
- Consentiment i autorització de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys, per poder sol·licitar les seves dades necessàries per
l’objecte de la convocatòria, a través de mitjans electrònics de relació
entre administracions públiques i comunicació a l’interessat a través de
l’aplicatiu e-notum de la plataforma EACAT (annex V).
- Fotocòpia del DNI o NIE, si això no és possible adjuntar passaport, de tots els
membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
En el cas de custòdies compartides, es consideraran membres de la unitat
familiar únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no
convisquin, i els fills comuns d’aquests, havent de presentar una única
sol·licitud per fill.
La presidència del consell escolar trametrà les sol·licituds al Consell Comarcal,
juntament amb l’annex I de la convocatòria degudament emplenat.

Setè.- Termini per presentar les sol·licituds
1a. Convocatòria

El termini per presentar les sol·licituds per part del centre, amb la documentació
necessària, al Consell Comarcal, serà fins al dia 2 de juny de 2017. Aquestes
s’hauran de presentar ordenades alfabèticament i per nuclis familiars.
2a. Convocatòria
S’obrirà un termini especial fins al 22 de setembre de 2017 per a:
o Trasllats o noves matriculacions.
o Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.
o Unitats familiars en què la seva situació econòmica / social s’hagi vist
greument afectada per causa de força major degudament acreditada.
No s’admetrà cap altra sol·licitud tret que circumstàncies excepcionals,
degudament acreditades, ho aconsellin.

Vuitè.- Concessions o denegacions de l’ajut i notificacions.
8.1. Una vegada rebudes les sol·licituds es valoraran els expedients d’acord
amb els criteris pormenoritzats i especificats a la clàusula 3.
8.2. Les concessions totals tindran, com a límit econòmic, el crèdit disponible
a la partida pressupostària corresponent i en tot cas atenent el que resulti de
l’addenda que s’ha de signar amb el Departament d’Ensenyament. En cas que
no se signi l’addenda, els ajuts es denegaran, sense cap dret a indemnització
per part de les persones sol·licitants.
En el cas de custòdies compartides, s’atorgarà l’ajut, si s’escau, a cada
sol·licitant pels dies que tingui al seu càrrec l’alumne/a sol·licitant de la beca.
8.3. Requeriment documentació convocatòria
Juny. A partir del 4 de setembre de 2017, s’exposarà un llistat al tauler
d’anuncis del Consell i en cadascun dels centres amb les sol·licituds en
què manqui algun tipus de documentació. El termini per aportar aquesta
documentació al Consell Comarcal finalitzarà el 22 de setembre.
Setembre. Una vegada valorats els expedients, s’exposarà un llistat al
tauler d’anuncis del Consell i en cadascun dels centres amb les sol·licituds
en què manqui algun tipus de documentació. El termini per aportar
aquesta al Consell Comarcal serà de 10 dies naturals des de la data de
recepció de la notificació.
(No es notificarà individualment d’acord amb l’establert a la Llei 30/92, de
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Locals)
8.4. Cas que la persona sol·licitant de l’ajut, en el termini abans esmentat, no
presenti la documentació complementària requerida, s’entendrà que desisteix
de la seva sol·licitud i se li denegarà per no haver justificat degudament els
criteris que fonamenten la concessió de l’ajut.
8.5. Les concessions, modificacions o denegacions dels ajuts s’efectuaran
mitjançant decret de Presidència que es notificarà a la presidència del consell
escolar del centre.
8.6 Les reclamacions, recursos i queixes presentades pels interessats es
resoldran d’acord amb la normativa vigent i les presents bases d’aquests ajuts.

8.7 Els efectes de les resolucions de concessió de subvencions produïdes per
silenci administratiu quan es presentin fora de termini les sol·licituds i/o ja no
existeixi crèdit disponible en el marc d’aquesta convocatòria són els següents:
-

-

Aquells actes administratius obtinguts per silenci que comportin
compromisos de despesa que ultrapassin els crèdits consignats i
autoritzats per delegació als estats de despeses del pressupost de la
corporació, seran nuls de ple dret d’acord amb el que disposa el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Les sol·licitud presentades fora de termini, tindran en qualsevol cas, si no
hi ha resolució expressa, efectes de silenci negatiu, donat que no poden
generar cap tipus de dret, per ser extemporànies.

8.8 L’eficàcia de les resolucions de concessió de subvencions produïdes per
silenci restaran condicionades als mateixos requisits fixats per les resolucions
expresses, i per tant, tindran efectes negatius si correspon la seva
desestimació d’acord amb aquestes bases.
8.9 Les notificacions dels llistats de reclamacions de documentació i resolució de
la concessió dels ajuts s’efectuarà al representant legal del centre docent,
mitjançant l’aplicatiu e-notum de la plataforma EACAT de la Generalitat de
Catalunya.

Novè.- Pagament
El pagament s’efectuarà en tres parts, prèvia presentació del corresponent annex
VI, amb indicació dels dies reals d’assistència de cadascun dels alumnes
beneficiaris, aprovat pel consell escolar. Aquest model justificatiu s’haurà de
presentar al Consell Comarcal en els següents terminis:
1r) Gener de 2018, justificació dels mesos de setembre a desembre de 2017.
2n) Abril de 2018, justificació dels mesos de gener a març de 2018.
3r) A la finalització del servei de menjador i abans que acabi el curs
escolar 2017/18, justificació que inclourà els mesos d’abril a juny.
El pagament s’efectuarà mitjançant ingrés bancari al compte de l’ens gestor.

Desè.- Control
La persona beneficiaria haurà de permetre que els agents que el Consell
determini comprovin, pels mitjans que considerin oportuns:
1. Que la documentació presentada acreditativa de la situació socioeconòmica
és certa, demanant, si es creu oportú, documentació complementària.
2. Que les quantitats atorgades s’apliquen a les finalitats i a les activitats a la
realització de les quals estigui afecte l’ajut, de manera que si s’impedeix
aquesta comprovació la persona beneficiaria haurà de reintegrar les
quantitats percebudes i haurà d’afrontar les responsabilitats d’altra mena
que s’escaiguin.

El Consell Comarcal podrà demanar als centres, on hi hagi alumnes
beneficiaris d’ajut de menjador, aquella documentació que es consideri adient
per comprovar l’ús real dels ajuts.

Onzè.- Autorització per accedir a les dades fiscals, empadronament,
pensions..., dels membres de la unitat familiar dels peticionaris
Les persones sol·licitants autoritzen i donen consentiment al Consell
Comarcal del Tarragonès a demanar, la informació i dades necessàries per a
valorar la situació econòmica i social indispensable en la tramitació de l’ajut
de menjador, a totes les administracions que figuren en el model V.
Aquest dret dels ciutadans es fonamenta i s’ajustarà al previst a l’article 6.2.b) de
la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a l’article 2
del Reial Decret 167/2009, de 6 de novembre, que desenvolupa parcialment
l’esmentada Llei, en relació amb l’article 10 del Reglament Regulador de
l’Administració electrònica del Consell Comarcal del Tarragonès.
Art. 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques regula l’aportació de documents per part dels
interessats.
Pel que respecta a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
l’intercanvi de dades s’ajusta al que preveu la Disposició Addicional Quarta de
la Llei 40/1988, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que
contempla i regula el subministrament de la informació tributària per medis
telemàtics i informàtics a favor de les Administracions Públiques, sense
perjudici que la informació es pugui obtenir per altres vies.

Dotzè.- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada
pels peticionaris d’aquestes beques serà tractada en un fitxer degudament
protegit per a gestió d’aquest programa. Les persones interessades podran
sol·licitar a l’administració comarcal l’exercici dels seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició.
Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per
participar en aquest programa, la persona interessada autoritza al Consell
Comarcal del Tarragonès a facilitar les dades aportades a qualsevol altra
administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al
compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la
confidencialitat de la informació.

Tretzè.- Règim jurídic i dret supletori.
El Règim jurídic aplicable a aquestes bases és el següent:
- Article 6, de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

-

-

-

-

-

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de
l’organització comarcal de Catalunya, en relació amb la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local i Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
en el que fa referència al principi de cooperació entre administracions de
diferent àmbit territorial i delegació a les comarques de competències.
Decret 219/1989, d’1 d’agost que estableix la delegació de determinades
competències de la generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament, en
relació amb el Decret 160/1996, de 14 de maig que regula el servei escolar
de menjador.
Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell
Comarcal del Tarragonès relatiu a la delegació de competències quant a
la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i
altres prestacions en matèria d’ensenyament, aprovat pel Ple del
Consell Comarcal del Tarragonès, de data 28 de juny de 2016.
Criteris dictats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa,
a incorporar en les bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals
de menjadors per al curs 2017-2018.
Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases regiran les
establertes per a l’atorgament de subvencions pel Consell Comarcal del
Tarragonès, i supletòriament el previst a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu reglament.

Tarragona, 16 de març de 2017
La secretària, actal

Dolors Sánchez Aldama

