BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL 50% DEL COST DEL SERVEI ESCOLAR DE
MENJADOR A ALUMNES ESCOLARITZATS EN ELS NIVELLS D'ENSENYAMENT
OBLIGATORI DE PRIMÀRIA I EN EL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, DE
CENTRES PÚBLICS DE L'ÀREA EDUCATIVA DE SANT FRUITÓS DE BAGES I
EMPADRONATS EN ALGUN DELS NUCLIS DEL MUNICIPI (LA ROSALEDA, LES
BRUCARDES, PINEDA DE BAGES O TORROELLA DE BAIX), DISSEMINAT O
HABITATGE AÏLLAT DEL MUNICIPI PER AL CURS 2021-2022.

1. Objecte
L'objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts individuals, per concurrència competitiva,
del 50% del cost del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells
d'ensenyament obligatori de primària i en el segon cicle d'educació infantil, de centres públics
de l'àrea educativa de Sant Fruitós de Bages i empadronats en algun dels nuclis del municipi
(La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages o Torroella de Baix), disseminat o habitatge
aïllat.
2. Beneficiaris, requisits.
Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents:
a. Estar matriculat en un centre educatiu de titularitat pública de l’àrea educativa
del municipi de Sant Fruitós de Bages, en qualsevol dels cursos dels
ensenyaments de segon cicle d’educació infantil o d’educació primària
d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
b. Estar empadronat en algun dels nuclis del municipi (La Rosaleda, Les
Brucardes, Pineda de Bages o Torroella de Baix), disseminat o habitatge aïllat
de Sant Fruitós de Bages.
En el cas que el menor no estigui empadronat amb les persones que en tenen
la custòdia legal, s’haurà de justificar documentalment.
c. No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
d. Fer ús del servei de menjador escolar.
3. Sol·licitud i documentació.
Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria formalitzaran la petició,
mitjançant l’imprès de reconeixement del dret de rebre la subvenció a través del tràmit
electrònic corresponent de la pàgina web de l’Ajuntament https://www.santfruitos.cat/seuelectronica/serveis-i-tramits/tramits/subvencio-50-servei-de-menjador-alumnes-nuclis (amb
IdCat Mòbil o altres certificats digitals), o a l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages (C. Padró, 72-74).
Es tramitarà una sol·licitud per cadascun dels alumnes per qui es sol·liciti l’ajut.
Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats a l’espai del tràmit de la web
municipal i a l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
•
•

Document de reconeixement del dret a rebre la subvenció (annex 1)
Document de dades bancàries (annex 2)
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•
•

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages comprovarà d’ofici l’empadronament de
l’alumne i la matrícula al centre educatiu.
La presentació de la sol·licitud representa l’acceptació de que l’ajuntament consulti si
l’alumne és preceptor d’ajut de menjador del Consell Comarcal del Bages.

4. Termini de presentació de sol•licituds
El termini de sol·licitud d’aquesta subvenció és des del dia després de la publicació de
l’extracte al BOPB fins el 15 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos).
En cas de nous empadronament durant el curs escolar, també es podrà sol·licitar fora
d’aquest termini.
5. Lloc de presentació de la sol•licitud
La sol·licitud s’haurà de presentar segons model normalitzat a través del tràmit online
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits/subvencio-50-servei-demenjador-alumnes-nuclis (amb IdCat Mòbil o altres certificats digitals) o 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 i dijous de 17:00 a 19:00h.
6. Import i partida
L’import total dels ajuts atorgats no podrà excedir de 12.507,46 € que corresponen a la partida
pressupostària 38.231.48003 Programa ajuda servei menjador escoles públiques del
pressupost municipal de l’exercici 2021 (anualitat 2021 i la resta, condicionada a la dotació
del pressupost 2022 (anualitat 2021).
La quantitat màxima que s’atorgarà a cada alumne, no superarà en cap cas el 50% del preu
dels tiquets menjador de cada curs lectiu (segons calendari escolar de la Generalitat de
Catalunya) i no excedirà de 550,00 € per curs.
7. Compatibilitat d’ajuts.
Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa
finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l’import dels ajuts
concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada.
En cas d’ésser perceptor de l’ajut del 50% del servei de menjador per part del Consell
Comarcal del Bages, l’ajuntament es farà càrrec del 50% restant.
8. Adjudicació dels ajuts
La Junta de Govern de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages emetrà la resolució de
cadascuna de les sol·licituds en un termini màxim d’un mes des de la finalització del període
de presentació de sol·licituds.
Per l’atorgament dels ajuts individuals es tindrà en compte que es compleixin tots els requisits
indicats a l’apartat 2.
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La resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut, que posarà fi a la via administrativa, serà
publicada al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i aquesta substituirà
la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 59.6 de la Llei 30/92
de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, sens perjudici de la comunicació que es realitzarà als sol·licitants.
9. Reclamacions
Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut, que posa fi a la via administrativa,
podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des de la seva publicació al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages.
8. Baixes, renúncies, trasllats i absències
Quan un/a alumne/a beneficiari/a d’ajut de menjador causi baixa, es traslladi de centre,
renunciï, o per causa justificada no pugui gaudir de l’ajut, el beneficiari ho haurà de comunicar
a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages indicant la data en què s’ha produït la circumstància.
Quan un alumne beneficiari d’un ajut de menjador es traslladi d’un centre educatiu públic a
un altre de públic dins del mateix municipi, mantindrà la concessió de l’ajut.
Es podrà retirar l’ajut quan es detecti qualsevol canvi de les condicions d’adjudicació.
9. Justificació de l’ajut
La justificació es farà prèvia al pagament de la subvenció i consistirà en adjuntar els tiquets
comprovants del pagament del servei de menjador al model de justificació (annex 3) a través
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica/serveis-idel
tràmit
online
tramits/tramits/subvencio-50-servei-de-menjador-alumnes-nuclis (amb IdCat Mòbil o altres
certificats digitals) o 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 i dijous de 17:00 a 19:00h.
Hi haurà 4 terminis de justificació per al curs, 30 de novembre, 30 de març, 30 de juny i 30
d’agost per pagaments realitzats abans del 22 de juny de 2022.
10. Pagament dels ajuts.
Es farà la liquidació corresponent als beneficiaris, prèvia justificació, al número de compte
indicat en el moment de la sol·licitud, durant els 30 dies següents a la finalització de cada
termini de justificació.
11. Control i supervisió de l’administració
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per mitja de l’Àrea d’Ensenyament, comprovarà les
dades justificades en la sol·licitud de l’ajut i podrà procedir a la revocació total o parcial de
l’ajut atorgat en el cas què es detecti l’ocultació o falsedat de dades.
12. Protecció de dades
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el centres escolars tractaran les dades de caràcter
personal de forma confidencial i seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages per a la finalitat per a la qual són recollides. S’adoptaran les mesures necessàries
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per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la
normativa aplicable i la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal.
D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, els peticionaris, autoritzen
expressament el tractament de les dades personals demanades a través del formulari de
sol·licitud d’aquestes bases i la seva documentació annexa, com també de les que aquestes
generin.
Els peticionaris autoritzen la cessió de dades a tercers, sempre i quan totes les parts preservin
la seva intimitat, d’acord amb la normativa de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
Els peticionaris, podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els termes
establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages.
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