DILIGÈNCIA: ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Aprovació de la convocatòria i les bases de la subvenció de concurrència
competitiva de suport al servei de menjador de la Llar d’infants municipal per al
curs 2019-2020 (EXP. 1018/2019)
Primer. Per providència de la regidora de l’àrea d’ensenyament de data 7 de maig de
2019, es disposa l’inici del corresponent expedient administratiu per obrir la convocatòria
per a l’atorgament de subvencions de concurrència competitiva de suport al servei de
menjador de la Llar d’infants municipal, per al curs escolar 2019-2020.
Segon. És voluntat de l’Ajuntament minorar les despeses del servei de menjador a les
famílies usuàries amb necessitats econòmiques, que tenen fills matriculats a la Llar
d’infants municipal.
Tercer. És per aquest motiu que s’han redactat les corresponents bases per a la
subvenció de concurrència competitiva de suport al servei de menjador de la Llar
d’infants municipal per al curs 2019-2020.
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: alcalde
Data de delegació: 18.6.2015
Numero decret:480
Publicació al BOPB: 3.7.2015

Per tot l’exposat, es proposa a la regidora d’ensenyament en ús de les competències
que té atribuïdes, elevi a la Junta de Govern Local els següents:
ACORDS:
Primer. Aprovar la convocatòria i les bases per a l’atorgament de la subvenció de
concurrència competitiva, de suport al servei de menjador de la Llar d’Infants municipal
curs 2019-2020 que s’annexen al present acord.
Segon. Imputar la despesa que generi l’atorgament de les subvencions a la partida que
es detalla a continuació:
Aplicació
38.323.48011

Descripció
Subvenció suport servei
escola bressol municipal

Import
menjador

3.835,00 euros

Tercer. Publicar anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria al BOPB mitjançant
la publicació de l’extracte a través de la Base de dades nacional de subvencions
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 13/05/2019
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

DEPARTAMENT: Ensenyament
PROCEDIMENT:
- Número: 1018/2019
- Nom: Subvenció concurrència competitiva Servei menjador Llar infants municipal
Les Oliveres, curs 2019-2020

(BDNS). El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i
justificació dels ajuts es podran trobar a la web municipal i al taulell d’anuncis de la Llar
d’Infants Les Oliveres.
Quart. Declarar que:
-

-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l’ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
recepció d’aquesta notificació, en el termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei
29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.

ANNEX 1
BASES PER A L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA DE SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL PER AL CURS 2019-2020.
1. Objecte

Aquests ajuts es destinaran a minorar el cost del menjador escolar a càrrec de les
famílies, a través d’ajudes individualitzades en espècies, 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
Podran 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 2018, superior a l’obtinguda a partir
de la fórmula següent:
Tram 1: 1,5 *IRSC + (1.500,00€) x (MUF-1))
Tram 2: 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.

Renda límit anual
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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, que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.

MUF
2
3
4
5
6

Tram 1
11.951,60€
13.451,60€
14.951,60€
16.451,60€
17.951,60€

Tram 2
17.435,46€
18.935,46€
20.435,46€
21.935,46€
23.435,46€

(*) S’entén com a unitat familiar, el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de
la guarda i protecció del menor; els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que
convisquin en el domicili familiar; germans amb discapacitat física, psíquica o sensorial;
així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència en el mateix domicili
que els anteriors amb el certificat municipal de convivència corresponent.
Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual
establert per al tram 1 del quadre anterior tindran dret a rebre fins el 80% dels tiquets
menjador del curs.
I els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual
establert per al tram 2 del quadre anterior, tindran dret a rebre fins el 50% dels tiquets
menjador del curs.

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.
Fotocòpia de la sentència de separació/divorci/conveni regulador, (famílies
monoparentals).
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.
Fotocòpia de la matrícula de l’infant a la llar d’infants municipal.
Document d’autorització bancària. (annex 3)
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages comprovarà d’ofici l’empadronament dels
membres de cada unitat familiar.
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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.

4. Termini de presentació de sol•licituds
El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia després de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPB i fins el 20 de setembre (ambdós inclosos).
Malgrat això, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, es podran presentar
sol·licituds per a alumnes de nova incorporació a la llar d'infants que s'hi matriculin una
vegada iniciat el curs escolar, que no hagin pogut presentar la sol·licitud en el termini
ordinari i sempre que es trobin en el marc dels requisits establerts.
L’ajut serà efectiu des del moment que finalitzi el procediment i es notifiqui la resolució
al sol·licitant.
5. Lloc de presentació de la sol•licitud
La sol·licitud s’haurà de presentar segons model normalitzat, al registre de l’Ajuntament.
6. Import i aplicació pressupostària
L’import total dels ajuts atorgats no podrà excedir de 3.835,00 € corresponents a
l’aplicació pressupostària de l’exercici 2019, 38.323.48011 Subvenció Suport Servei de
Menjador Escola Bressol Municipal.
7. Procediment de concessió i òrgan instructor.
La proposta de resolució l’elaborarà una comissió, que resoldrà en un màxim de 15 dies
des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i estarà formada pels
membres següents:
La regidora d’ensenyament
La directora de la llar d’infants
L’educadora social
La tècnica auxiliar d’esports i ensenyament
Secretari/ària: Actuarà com a secretari/ària un/a administratiu/va de l’àrea.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels ajuts de
suport al servei de menjador de la Llar d’infants municipal serà la Junta de Govern Local,
que els aprovarà en un termini d’un mes.
8. Criteris d’atorgament del ajuts
La comissió avaluadora ordenarà les sol·licituds de les famílies que participin en la
convocatòria, sempre que no superin els llindars esmentats, segons el tram de renda
anual de l’apartat 2 i tenint en compte els diners disponibles a la partida pressupostària
corresponent.
Els ajuts s’atorgaran sense necessitat d’esgotar la totalitat de la despesa màxima
autoritzada i mai superant el límit màxim de tiquets establerts en el punt 2 d’aquestes
bases.
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President:
Vocals:

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. En el cas que en finalitzar el curs, alguna família no
hagi esgotat els tiquets atorgats, aquesta haurà de retornar-los a la Direcció de la Llar
d’Infants.
10. Noves adjudicacions
Quan s'hagi formulat reserva de dotació pressupostària o s'incrementi l'establerta
inicialment, els alumnes que compleixin les circumstàncies previstes a les bases podran
obtenir l’ajut sempre que els correspongui per valoració.
11. 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.
12. Baixes, renúncies, trasllats i absències

13. Control i supervisió de l’administració
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per mitjà de la Direcció de la Llar d’Infants,
comprovarà la correcta utilització dels tiquets menjador.
ANNEX 2 – Model de sol·licitud
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ “Suport al servei de menjador de les escoles bressol
municipals Llar Infants Les Oliveres 2019-2020”
1. DADES DEL/LA SOL·LICITANT
Cognoms i Nom

DNI

Domicili (carrer, plaça...)

núm.

Pis

porta
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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.

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. PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
Les instàncies caldrà presentar-les al registre de l’ajuntament de dilluns a divendres de
9:00 a 14:00h.

Com a pare, mare, tutor/a de l’alumne anteriorment esmentat i matriculat a la Llar
d’Infants Les Oliveres per al curs 2019-2020.
Una ajuda destinada a finançar els tiquets del servei de menjador a la llar d’infants Les
Oliveres.
6. DOCUMENTS
 Fotocopia DNI del pare/mare o tutor legal.
 Fotocòpia del Llibre de família.
 Fotocòpia de la sentència de separació/divorci/conveni regulador (famílies
monoparentals).
 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.
 Fotocòpia de la matrícula de l’infant a la Llar d’infants municipal.
 Document d’autorització bancària.
Els sotasignants DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
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5. SOL·LICITA

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 20
Signat,

Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat: atorgament i pagament d’ajuts que concedeix l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i consentiment de la persona
interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: en el cas d’ajuts concedits es comunicaran dades a l’Administració
Tributària i a entitats bancàries amb finalitat d’abonament dels imports. Amb la finalitat
d’atendre sol·licituds d’ajuts complementaris, es comunicaran també al Departament
corresponent.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.santfruitos.cat.
ANNEX 3 – Document de domiciliació bancària.
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT DE L’AJUT PER AL SERVEI DE
MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS LES OLIVERES 2019-2020.
Dades del titular
NIF

Nom i Cognoms
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IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES

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

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 20
Signatura del titular

Pàgina 8 de 9
Plaça de la Vila, 1  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.cat

Codi Validació: 9PS54NEY2TWDRGQTL5LK4NJRY | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 9

Signatura i segell de l’ entitat

CERTIFICAT DE L’APROVACIÓ:
Dono fe que la Junta de Govern local ha pres l’acord següent:
Sentit de l’acord
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la taula.
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

Número de sessió: 13/2019
Data de la sessió: 13.5.19
Número d’acord: 7.2
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dona fe

