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BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER AL MENJADOR ES COLAR DE LA 
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES OLIVERES. 
 
En data 19.03.2015 (2015-E-RC-1212) es comunica a aquest ajuntament l’acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 12.02.2015 pel qual s’aprova el 
recurs econòmic consistent en fons de prestació “Suport al servei de menjador de les 
escoles bressol municipals” en el marc de la convocatòria 2015 del Pla de concertació, 
per un import de 5.298,00 €; així com les condicions d’execució i justificació dels 
esmentats recursos.  
 
1. Objecte 
 
Donar suport al servei de menjador al alumnes que assisteixin a la Llar d’infants Les 
Oliveres, com a col·laboració amb les famílies en l’escolarització dels alumnes de 0 a 3 
anys amb el suport de la Diputació de Barcelona, que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides. 
 
Aquests ajuts es destinaran a minorar el cost del menjador escolar a càrrec de les 
famílies, a través d’ajudes individualitzades, l’Ajuntament de Sant Fruitós comprarà 
tiquets menjador a l’empresa adjudicatària del servei per entregar-los a les famílies 
beneficiàries segons l’import de beca atorgada.  
 
2. Beneficiaris i requisits  
 
Pondran ésser beneficiaris de l’ajut menjador de la Llar d’infants Les Oliveres, aquelles 
famílies que tinguin algun infant escolaritzat al centre i que hagin sol·licitat el servei de 
menjador, els membres de la qual estiguin empadronats en aquest municipi, excepte 
en casos de separació de fet o judicial, degudament acreditat.  
 
No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2014, superior a l’obtinguda a 
partir de la fórmula següent:  
2 *IRSC + (1.500,00€) x (MUF-1)) 
 
IRSC Índex de renda de suficiència de Catalunya: 7.967,73€ anuals. 
MUF Membre de la unitat familiar. 

MUF Renda límit anual  
2 17.435,46€ 
3 18.935,46€ 
4 20.435,46€ 
5 21.935,46€ 
6 23.435,46€ 
7 24.935,46€ 

 
(*) S’entén com a unitat familiar, el sol·licitant, el pare, la mare i els germans menors 
de 18 anys i els majors de 18 anys que convisquin al mateix domicili i no percebin cap 
tipus d’ingrés. 
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La renda familiar anual, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació de les 
rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cadascun dels membres 
computables de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de 
les persones físiques. Es podran tenir en compte les situacions de les famílies que 
puguin acreditar un canvi de situació econòmica entre la renda familiar de l’exercici 
fiscal referit i l’actual.  
Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els 
membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de 
facturació superior a 100.000,00 euros. 
 
3. Documentació a presentar 
 

• Model de sol·licitud normalitzada de l’ajut (annex 2) 
• Fotocòpia D.N.I. del pare/mare o tutor legal. 
• Fotocòpia del Llibre de Família. 
• Fotocopia carnet família nombrosa o monoparental. 
• Justificació dels ingressos de la unitat familiar presentant, bé la declaració 

renda de l’últim any fiscal, bé certificat de retribucions anuals de l’empresa, bé 
certificat emès pel Ministeri de Treball sobre el subsidi d’atur que s’obté, o 
qualsevol altre prestació, pensió o ajuts d’altres organismes. 

• Justificació de la resolució d’atorgament d’infant en acollida. 
• En cas la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar estigui afectat 

per algun tipus de discapacitat física o psíquica o sensorial, dictamen de 
valoració del grau de discapacitat certificat per l’ICASS o òrgan o entitat a que 
correspongui. 

• Justificació dels ingressos de la unitat familiar presentant, bé la declaració 
renda de l’últim any fiscal, bé certificat de retribucions anuals de l’empresa, bé 
certificat emès pel Ministeri de Treball sobre el subsidi d’atur que s’obté, o 
qualsevol altre prestació, pensió o ajuts d’altres organismes. 

• En cas s’hagin de valorar altres situacions de risc s’incorporarà d’ofici, informe 
emès per el/la tècnic/a de l’EBASP. 

• En cas de situació d'atur, justificant acreditatiu d'ésser perceptor/a de 
prestacions, o justificació de no rebre cap prestació. 

• L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages comprovarà d’ofici l’empadronament 
dels membres de cada unitat familiar. 

 
4. Termini de presentació de sol•licituds  
 
El termini de presentació de sol•licituds serà de: 
 
1a. Convocatòria : de l’1 al 10 de juliol de 2015 ambdós inclosos. 
2a. Convocatòria : del 13 al 23 d’octubre de 2015 ambdós inclosos, en cas que resti 
crèdit disponible. 
 
L’ajut serà efectiu des del moment que finalitzi el procediment i es notifiqui la resolució 
al sol·licitant.  
 
 



  
  
  
  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 
 
 

 
Ctra. De Vic, 35-37 � 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES � N.I.F. P- 0821200 – C � Tel. 93 878 97 00 � Fax 93 876 

04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.org 

5. Lloc de presentació de la sol•licitud  
 
La sol·licitud s’haurà de presentar segons model normalitzat, a les oficines de l’àrea 
d’ensenyament, situat al l’edifici del carrer Padró, núm. 72-74 en horari de 9 a 14 
hores, de dilluns a divendres.  
 
6. Import i partida  
 
L’import total dels ajuts atorgats no podrà excedir de 5.298,00 € que corresponent a la 
subvenció de suport al servei menjador escoles bressol municipal, atorgada per la 
Diputació de Barcelona, i anirà a càrrec de la partida pressupostària corresponent de 
l’exercici 2015. 
 
7. Comissió avaluadora  
 
Es constituirà una comissió per valorar i puntuar les sol•licituds que estarà formada 
pels membres següents:  
 
President:  El regidor d’ensenyament 
Vocals:  La directora de la llar d’infants 

L’educadora social 
La tècnica d’esports i ensenyament 

Secretari/ària: Actuarà com a secretari/ària un/a administratiu/va de l’àrea.  
 
8. Criteris d’atorgament del ajuts  
 
La comissió avaluadora valorarà i ordenarà les sol·licituds de les famílies que participin 
en la convocatòria, sempre que no superin els llindars esmentats, en funció dels 
criteris següents:  
 
La capacitat econòmica: 
 

- Renda familiar inferior al 50% de la renda mínima anual 
per MUF 

- Renda familiar entre el 51% i el 75% de la renda mínima 
anual per MUF 

- Renda familiar superior al 75% de la renda mínima anual 
per MUF 

 

Entre 1 i 3 punts 
 

3 punts 
 

2 punts 
 

1 punt  

Que es tracti d’infants en situació de risc social (caldrà informe 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament) 

2 punts 

Que un o dos membres adults de la unitat familiar estiguin en 
situació d’atur 

2 punts 

Que almenys un dels dos membres de la unitat familiar en 
situació d’atur hagi esgotat la prestació social 

2 punts 

Que es tracti d’infants en acolliment 1 punt 
Que l’infant, el pare, mare, tutor o tutora o germans tinguin una 
discapacitat reconeguda 

1 punt 
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Que es tracti d’una família nombrosa o monoparental 1 punt 
 
9. Cobrament de la subvenció  
 
Mitjançant aquesta subvenció s’entregaran els tiquets diaris corresponents pel servei 
de menjador de la Llar d’Infants a les famílies adjudicatàries dels ajuts. 
 
L’ajuntament, un cop resolta la convocatòria, notificarà tant als interessats com al 
concessionari per tal que efectuïn el control diari d’assistència al menjador escolar, 
que hauran de presentar el registre d’assistència i presentar-lo a la regidoria 
d’ensenyament, qui haurà de donar la conformitat.  
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Annex 2 – Model de sol·licitud 

 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ “Suport al servei de menjador  de les escoles bressol 
municipals Llar Infants Les Oliveres 2015” 
 

1. DADES DEL/LA SOL·LICITANT 
 

Cognoms i Nom                                                                                       DNI 
 
Domicili (carrer, plaça...)                                                      núm.                Pis           
porta 
 
Població                                                                 Codi postal                    Telèfon 
 
 

2. DADES DE L’ALUMNE RECEPTOR DE L’AJUT 
 

Cognoms i Nom                                                                                      Data naixement 
 
Curs:        
 
Cognoms i Nom                                                                                      Data naixement 
 
Curs:        
 
Cognoms i Nom                                                                                      Data naixement 
 
Curs:        
 

 
3. FETS I MOTIVACIÓ 

 
Que tenint coneixement de l’ajut per al servei de menjador per a infants de 0 a 3 anys 
escolaritzats en llars d’infants públiques de titularitat municipal que es trobin en 
situacions econòmiques desafavorides i de les bases d’aquesta convocatòria. 
 

4. TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS  
 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l ’1 al 10 de juliol de 2015 
ambdós inclosos, en primera convocatòria i en el cas que resti crèdit disponible, del 
13 al 23 d’octubre de 2015. Les instàncies caldrà presentar-les al registre de 
l’ajuntament de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h i dijous de 17:00 a 19:00h. 
 

5. SOL·LICITA 
 

Com a pare, mare, tutor/a de l’alumne anteriorment esmentat i matriculat a la Llar 
d’Infants Les Oliveres per al curs  2015-2016. 
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Una ajuda destinada a finançar els tiquets del servei de menjador a la llar d’infants Les 
Oliveres. 
 

6. DOCUMENTS 
 

� Fotocopia DNI del sol·licitant. 
� Declaració de la renda corresponent a l’any 2014 (o certificat IRPF) dels 
membres majors de 16 anys de la unitat familiar. 
� Certificat de l’INEM conforme s’està a l’atur, i si s’és o no perceptor de 
prestacions o subsidi d’atur. 
� Certificat de convivència. 
� Fotocòpia del llibre de família. 
� Fotocòpia del títol de família nombrosa. 
� Fotocòpia del certificat de grau de disminució realitzat pel CAD, dels membres 
de la unitat familiar amb disminució. 
� Fotocòpia de la resolució d’atorgament d’infant en acollida. 
� Fotocòpia de la sentència de separació/divorci/conveni regulador, (famílies 
monoparentals). 
� Fotocòpia de la matrícula de l’infant a la llar d’infants municipal. 
� Núm. de domiciliació bancària. 

 
Els sotasignants DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILI TAT: 
 

1. Que accepten i entenen les bases de la convocatòria. 
2. Que les dades presentades són verdaderes. 
3. Que autoritzen a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages a obtenir de 

l’Administració Tributària les dades necessàries per determinar la renda i 
patrimoni familiar a efectes de l’ajut. 

4. Que queden assabentats que la manca de dades o la inexactitud de les 
situacions declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de l’ajut. 

5. Que tenen coneixement que en cas d’obtenir un altre ajut per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol altre administració per al mateix curs, hauran 
de comunicar-ho a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

6. Que sí/no obtenen rendes provinents de l’estranger. En cas afirmatiu cal indicar 
la quantitat corresponent en euros i justificar la percepció. 

 
 
Sant Fruitós de Bages, ..........  de/d’  .............................. de 2015 
 
Signat, 
 
 
 
 
 
IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
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Full de domiciliació bancària. 
 
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT DE L’AJUT PER AL  SERVEI DE 
MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS LES OLIVERES 2015. 
 
Dades del titular 
 
NIF       Nom i Cognoms 
 
 
Adreça 
 
Codi Postal      Població 
 
 
 
 
Dades de compte de càrrec/Abonament 
 
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi 
 
 
IBAN 
 
 
 
Codi entitat  oficina núm.  D.C  C.Corrent o llibreta d’estalvi 
 
 
 
Adreça 
 
Codi Postal    Població    
 

Signatura i segell de l’ entitat  
 

 
 
                                                                                                           
 
Autoritzo el càrrec/abonament a aquest compte/llibreta d’estalvis, dels rebuts que al 
meu nom presenti l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Sant Fruitós de Bages, ............... de ..................................... de 2015 
 
Signatura del titular 


