
 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES 
BRESSOL D’ARENYS DE MUNT EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, ANY 2018 
 
 
1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de data 19 d’abril de 2018, van ser aprovades les Bases Específiques 
Reguladores per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través de la Regidoria de Serveis 
Socials, d’ajuts destinats a minorar la despesa de les famílies en concepte de dinar dels infants 
matriculats a les escoles bressol municipals. 
 
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 5 de maig de 2018. 
 
2.- Quantia total màxima dels ajuts a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió dels ajuts objecte de 
la present convocatòria serà de 7.500 € i anirà a càrrec de l’ aplicació 520.324.48000. 
  
No podran atorgar-se ajuts per import superior a l’esmentat. 
 
3.- Objecte, condicions i finalitat dels ajuts 
 
1.- L'objecte dels ajuts de la present convocatòria és minorar la despesa de les famílies en 
concepte de dinar dels infants matriculats a les escoles bressol municipals. 
 
2.- Els ajuts concedits a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar les 
despeses en concepte de menjador dutes a terme durant l’exercici 2018. 
 
3.- Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquests ajuts 
hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social. Els presents tenen per finalitat 
la igualtat d’oportunitats per al ple desenvolupament de la personalitat a través de l’educació, 
la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats i l’accessibilitat universal a l’educació. 
 
4.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió dels ajuts  objecte d’aquesta convocatòria serà el de concurrència 
competitiva. 
 
5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
a) Podran ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts els infants de 0 a 3 anys, empadronats a Arenys 

de Munt, matriculats a les escoles bressol  d’Arenys de Munt. 

b) L'infant i tots els membres de la unitat familiar/ o tutors legals, han de figurar en el Padró 

municipal d’habitants d’Arenys de Munt, amb una antiguitat mínima de sis mesos.  



 

 

En cas de separació o no convivència dels pares, que s'haurà de justificar documentalment, el 
requisit de figurar en el Padró municipal d'habitants s'haurà d’entendre referit al beneficiari i al 
progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia. 

c)  La unitat familiar de la persona sol·licitant ha de tenir una renda acreditada mitjançant 

l’última declaració de la Renda , o bé, acreditada mitjançant fulls de salari, certificat d'atur o 

altres documents, igual o inferior a: 

- famílies de 2 membres computables: 2,15 * IRSC any en curs 
- famílies de 3 membres computables: 2,75 * IRSC any en curs 
- famílies de 4 membres computables: 3,25 * IRSC any en curs 
- famílies de 5 membres computables: 3,75 * IRSC any en curs 
- famílies de 6 membres computables: 4,15 * IRSC any en curs 
- famílies de 7 membres computables: 4,55 * IRSC any en curs 
- famílies de 8 membres computables: 4,95 * IRSC any en curs 
 

A partir del vuitè membre, s’afegiran 0,40 * IRSC any en curs per cada nou membre computable. 

d) Es consideraran membres computables de la unitat familiar: el pare i la mare o, si s'escau, el 
tutor o tutora legal; el/la menor beneficiari/a; els/les germans/es solters/es menors de 25 anys 
que convisquin al domicili familiar, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així 
con els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili. També són membres 
computables el o la cònjuge, o si escau, la persona a la qual estigui unida en anàloga relació, així 
com els fills o filles, si n'hi hagués. 
 
En cas d'acreditació de violència masclista, només es tindrà en compte la renda o ingressos 

personals de que disposi la dona víctima d'aquesta violència. 

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen en el punt 9. 
 
6.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament dels ajuts objecte de la 
present convocatòria serà la Regidoria de Serveis Socials. 
La proposta de concessió dels ajuts serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb 
allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i que estarà 
format per les següents persones: 
 
President: 

• El/La Regidor/a de Serveis Socials o regidor en qui delegui 

Vocals: 

• El/la coordinador/a  del departament de Serveis Socials o tècnic en qui delegui 

• Representants dels grups polítics que formen el Ple 

• Un representant de secretaria  

• Un representant d’intervenció  



 

 

Actuarà com a secretari un treballador dels serveis socials municipals 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels ajuts serà la Junta 
de Govern Local, tal com estableixen les Bases d’Execució de l’exercici a l’article 32.6. 
 
7.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes dies a partir de l’endemà de la data de 
publicació de la present convocatòria al BOPB. 
 
El model normalitzat de sol·licitud estarà disponible a l’apartat Subvencions del web de 
l’Ajuntament i a l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV). 
 
Les persones físiques poden presentar la sol·licitud per via telemàtica o bé a l'Oficina d'Atenció 
al Vilatà. 
També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
 
8.-  Termini de resolució i de notificació  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del 
termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament dels ajuts serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la 
data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
9.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud 
 
9.1. Còpia dels documents acreditatius d’abonament del servei de menjador objecte de l’ajut.  
 
9.2. Documentació acreditativa de la situació econòmica i sociofamiliar.  
 
Documentació identificativa obligatòria: 

a) NIF / NIE o passaport del sol·licitant i de la persona beneficiària. 

b) Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

c) Certificat municipal de convivència amb la persona beneficiària (*) 

d) En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa 

d'aquest fet. 

 



 

 

Documentació econòmica obligatòria: 

Dels membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar. 
 
a) Última declaració presentada de l'IRPF  (*) 
 
O documents acreditatius d'alguna de les situacions següents: 

a) En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 

6 mesos, concretament, on constin els ingressos percebuts, i el contracte de treball o document 

acreditatiu de l’activitat o de la relació on consti l’horari de treball. 

b) En cas de treballadors autònoms, la declaració de renda corresponent a l’exercici fiscal 2016 

o les dues darreres declaracions trimestrals dels model 130 o bé 131. No obstant, en cas d’estar 

exempt de presentar els esmentats models, caldrà acreditar-ho mitjançant l’alta d’autònoms en 

cas d’autònom col·laborador, o bé mitjançant el model 303 en cas d’autònom professional. 

c) En cas de trobar-se a l’atur, certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat en 

què consti si es percep la prestació d'atur, el períodes d'inscripció i de recepció de prestacions 

i/o subsidis per atur i la seva quantia.(*) 

d) En el cas de persones perceptores de la renda mínima d’inserció, el certificat acreditatiu 

actualitzat. 

e) En cas de pensionistes, el  certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i  la seva quantia 

actualitzada.(*) 

f)  En el cas de separació o divorci, documentació acreditativa de la pensió d'aliments, o bé, en 
cas d’incompliment d’aquesta obligació, la documentació acreditativa de la reclamació 
d’aquesta pensió. 
 
g) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres 
ingressos obtinguts. 
 
h) En el cas de no tenir ingressos econòmics, els justificants del servei d'ocupació de Catalunya 
que acrediti com a demandant actiu de feina. 
 
Documentació complementària per justificar la situació sociofamiliar: 

a) Si és el cas, carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental vigents expedit 

per l’organisme competent.(*) 

b) Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció 

a la Infància i l'Adolescència. 

c) En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d'algun membre de la unitat 
familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.(*) 
 



 

 

d) En cas d'invalidesa, el corresponent certificat o resolució. 
 

e) En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de 
dependència. En cas de no haver-la rebut, la sol·licitud i l'informe mèdic corresponent. 
 

f) En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres 
documents que  ho acreditin, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els 
casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent. 
 

g) En casos de dones de víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa, d'acord 
amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril. 
 

(*) En aquests casos, es pot no aportar la documentació i signar una autorització per tal que 

l’Ajuntament consulti les dades a d’altres Administracions 

9.3. Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de l’ajut degudament emplenada i 
signada per la persona interessada o per la seva persona representant, segons model establert 
a tal efecte. 
 
10.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si 
no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
11.- Règim de recursos 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la 
seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
12.- Criteris objectius d’atorgament  i quantia individualitzada de l’ajut 
 
Els ajuts s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els 
següents criteris objectius. 
 
Per obtenir la condició de beneficiari caldrà haver obtingut un mínim de 3 punts. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents        
criteris objectius, aplicats amb la següent ponderació. 



 

 

 
Situació econòmica: fins a 10 punts 

La puntuació es distribuirà de la manera següent: 

Igual o inferior al 40% del llindar del nivell de renda corresponent: 10 punts 

Més del 40% € i igual o inferior al 75% % del llindar del nivell de renda corresponent: 6 punts 

Superior al 75% del llindar del nivell de renda corresponent: : 3 punts 

Composició familiar: fins a 3 punts 

La puntuació es distribuirà de la manera següent: 

a) Família monoparental: 1 punt 

b) Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar: 1 punt 

c) Famílies nombrosa: 1 punt 

d) Amb dos o més germans matriculats al centre: 1 punt 

e) Incompatibilitat d’horaris escolars durant el migdia per motius laborals o formatius: 1 punt 

Valoració d'aspectes socials: 3 punts 

Valoració d'aspectes de salut: 2 punts 

Violència masclista: 1 punt 

 
Import individualitzat de la subvenció: 
 
5 punts o més:  70 dies de servei de menjador 
4 punts:  60 dies de servei de menjador 
3 punts:  50 dies de servei de menjador 
 
 
13.- Mitjans de notificació o publicació 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en 
un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst 
a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
 
Regidor de Serveis Socials 
Joan Rabasseda i Ferrer 
 
Arenys de Munt, (document signat electrònicament) 
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