Exp. Núm. 2020/1464

EDICTE
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/636, de 20 de maig, s’ha aprovat la
Convocatòria de les beques de menjador escolar (de P3 fins a 4r d’ESO) del curs
escolar 2020/2021.
La qual es transcriu a continuació i es publicarà a e-taulell d’aquest Ajuntament
així com al BDNS, BOPB i una referència al Dogc. :
Primer.- Aprovar la següent convocatòria per a l’atorgament de les beques de
menjadors escolar curs 2020-21 del segon cicle d’educació infantil, educació primària i
educació secundaria obligatòria:

-------Convocatòria de les beques de menjador escolar (de P3 fins a 4r d’ESO) del curs
escolar 2020/2021
Primer- Objecte i àmbit
Les beques de menjador escolar aniran destinades a ajudar a les famílies que estiguin
empadronats a Ripollet. Es poden acollir a aquests beques els alumnes matriculats en un
centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en
qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació
primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs escolar 2020/21.

Aquestes beques seran finançades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, segons les
seves bases i convocatòria per al curs 2020/2021. L’Ajuntament de Ripollet podrà
completar o assumir en la seva totalitat beques amb fons propis i segons criteris tècnics.
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Amb aquest propòsit les beques aniran destinades a cobrir part de les despeses
originades com a conseqüència de la utilització del menjador escolar públic o concertat,
d’alumnes que estiguin empadronats al municipi de Ripollet i que estigui realitzant
estudis d’educació infantil, primària i secundària obligatòria i obtinguin la puntuació
necessària segons els barems establerts.
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Segon- Modalitats de beques
Per a la consecució dels objectius avantdits s’estableixen dues modalitats de beques:
Modalitat A: Beca de menjador parcial per un import de:
1. El resultat d’incrementar 0.20€ , per dia i menú utilitzat durant tots els dies lectius
del curs escolar, l’import que aprovi el Consell Comarcal a les seves Bases reguladores
d’ajuts de menjador per a curs 20/21. La resta de l’import, segons el preu màxim
establert per la Generalitat de Catalunya, els pares o tutors legals l’han de pagar a
l’empresa, AMPA o centre educatiu que gestioni el menjador.
2. Possibilitat de compactar els imports d’aquesta beca amb la condició d’utilitzar-la
durant tot el curs, tenint dret a menjador gratuït ,el percentatge de dies lectius que
aprovi Consell Comarcal a les seves Bases reguladores d’ajuts de menjador per a curs
20/21. Tot i així, la compactació estarà condicionada al que determini el Consell
Comarcal del Vallés Occidental.
Modalitat B: Beca de menjador total per un import de :
1. L’ import total dels dies i menús utilitzats mensualment, que no podrà superar el
preu màxim aprovat per la Generalitat de Catalunya per al curs 2020/21 aprovat a
la Resolució edu/790/2020, de 24 de març.
2. En el cas de les totals complementades per l‘Ajuntament, l’ import total dels dies i
menús utilitzats mensualment, segons el preu màxim aprovat per la Generalitat de
Catalunya per al curs 2020/21.
En el cas de les custòdies compartides quan només autoritza un progenitor, només li
correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador, segons la
modalitat de beca aprovada.
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Tercer- Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquesta beca els alumnes empadronats a Ripollet, que estiguin
realitzant estudis d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària (de 1r. fins a 6è) o
educació secundària obligatòria (ESO) i obtinguin la puntuació necessària segons els
barems establerts i requisits previstos en aquesta convocatòria, i no correspongui la
gratuïtat del servei de menjador per altres circumstàncies.
Així mateix per a obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions les persones han
de complir les condicions i requisits establerts a l’ordenança de les bases generals
reguladores de les subvencions de l’Ajuntament i dels seus Patronats municipals de
Cultura, d’Esports i de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació, a les bases
específiques de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament i
Patronats, i a l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. D’acord amb el que
preveu l’art. 24 del Reglament de 21 de juliol de 2006, amb la presentació de la
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sol·licitud el beneficiari declararà el compliment dels requisits necessaris per a gaudir de
tal condició.
Així mateix el sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions previstes a
l’article 14 de la Llei General de Subvencions.
Quart-Requisits
1. Presentar la sol·licitud i la documentació requerida en els terminis i la forma
establerta en la convocatòria. Complint els requisits establerts en la base 16 de
l’ordenança general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet i dels
seus Patronats, i l’art 5 bases especifiques de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.
2. L’alumne ha d’estar empadronat i vivint en el municipi de Ripollet
3. No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït i no rebre cap altre ajut pel
mateix concepte d’altres administracions o ens públic o privat que, juntament amb
la beca de l’Ajuntament superi el cost del servei de menjador
4. No estar en acolliment residencial.
5. No tenir deutes de menjador escolar endarrerits.
6. Utilitzar diàriament, el servei de menjador o els dies establers per a la modalitat de
beca compactada, amb l’excepció de malaltia o altres causes similars, degudament
justificades.
7. Presentar l’autorització en el model corresponent de tots i cadascun dels membres
de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal del Vallès Occidental,
l’Ajuntament de Ripollet i/o el Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a
l’Agència Tributària les dades relatives a la renda i patrimoni familiar.
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Cinquè- Barems
Les sol·licituds presentades es puntuaran segons els barems establerts pel Consell
Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) pel curs 2020/21, dins de les bases reguladores
per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat
d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en un centre
educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya durant el curs
escolar 2020/21.
L’Ajuntament podrà completar o assumir en la seva totalitat aquestes beques amb fons
propis i seguint aquests criteris i amb la corresponent valoració tècnica.
En aquest supòsit el tècnic responsable justificarà l’atorgament de l’ajut en aquells
nuclis familiars amb seguiment i pla de treball des de Serveis Socials on es pugui
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justificar una situació socioeconòmica desfavorable sobrevinguda, situació de risc social
en infància (negligència, trastorns d’alimentació, absentisme, malalties mentals,
problemes d’habitatge greus...), o situacions de risc social greu en infància (negligència
greu, maltractament psíquic, maltractament físic, abús sexual).
Sisè-Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 29 hàbils comptats a partir del dia
següent de la última publicació de la convocatòria.
Es preveu la possibilitat d’admetre sol·licituds d’ajuts de menjador un cop finalitzat el
termini establert en aquesta convocatòria.
D’una banda seran aquelles situacions de nova detecció que no havien estat presentades
a la convocatòria inicialment establerta. Les persones interessades hauran de presentar
la sol·licitud de la forma indicada en aquestes bases.
Per altre banda, es poden presentar sol·licitud de vulnerabilitat sobrevinguda, entenent
aquesta situació com aquella que ha estat presentada dins del termini de la convocatòria
establert, que ha estat valorada i baremada segons aquesta convocatòria i que, durant
l’exercici actual, la situació sociofamiliar i/o econòmica ha canviat considerablement. Es
a dir, situacions que han sofert variacions significatives en la situació sociofamiliar i/o
econòmica i que aquesta situació de canvi, causa un impacte molt greu que dificulta el
garantir les necessitats bàsiques del beneficiari/a.
En els casos previstos en els apartats precedents de sol·licituds fora de termini, per tal
que aquesta sol·licitud pugui ser valorada és necessari que el sol·licitant exposi i acrediti
documentalment els fets causants de la nova situació i aporti la documentació
econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.
Les sol·licituds sobrevingudes de l’apartat precedent es valoren de la mateixa manera
que la resta de sol·licituds amb aplicació dels criteris que estableixen aquesta
convocatòria. Les persones beneficiàries que n’obtinguin l’ajut el perceben des de la data
que consta a l’acord d’aprovació.
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Setè.- Sol·licituds, procediment, terminis i resolució
1. Les sol·licituds s’hauran de formular pel representant legal del nen/a que opti a les
beques de la present convocatòria. El model normalitzat es podrà descarregar a la
pàgina web de l’Ajuntament (www.ripollet.cat).
2. S’haurà d’emplenar totes les dades que apareixen a la sol·licitud, segons model
normalitzat .
3. Es presentarà telemàticament a traves del formulari disponible a la Seu Electrònica
https://www.seu-e.cat/web/ripollet amb certificat digital i seguint les instruccions
indicades en quest portal de tràmits. Així mateix es podrà fer la sol·licitud

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

2c47a56d648f4cea8baab9426350e0d1001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

presencialment a l’oficina provisional campanya beques , Rbla Sant Jordi, 4, de
Ripollet ,amb tota la documentació requerida dins del termini establert.
En el cas de realitzar la sol·licitud presencialment a l’OAC, obligatòriament s’ha de
demanar cita prèvia pel telèfon 93 504 60 00 o mitjança la web de Ripollet:
http://citaprevia.ripollet.cat.
4. Rebudes les sol·licituds, el departament de Serveis Socials comprovarà si aquestes
estan correctament complimentades i si els beneficiaris reuneixen els requisits
exigibles o si manca documentació, en aquest cas, es requerirà a l'interessat perquè,
en un termini de deu dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius,
amb indicació que si així no ho fa se'l tindrà per desistit de la seva petició, procedintse a l'arxiu de la sol·licitud prèvia resolució que es dictarà en els termes de l'art. 21
de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. En cas de dubte i/o aclariments es requerirà la
compareixença del sol·licitant per mantenir una entrevista.
5. Una vegada comprovat la sol·licitud i esmenat, si es cau, s’introduiran les dades en
el programa informàtic del Consell Comarcal del Vallès Occidental “Administració
Ajuts de Menjador Escolar CCVOC”, i s’enviarà per a la seva valoració.
6. Amb la devolució de la valoració del Consell Comarcal, es faran els requeriments que
el Consell consideri oportú per a poder valorar-les definitivament, si es cau.
7. La comissió avaluadora estarà composada per 5 persones del departament de Serveis
Socials, dels quals com mínim 3 han de ser tècnics, que estudiarà les valoracions
realitzades pel Consell Comarcal i pels tècnics de totes les sol·licituds rebudes dins
del termini establert segons els requisits i els barems per al curs 2020/2021 i
formularà les propostes de concessió o en el seu cas, les denegacions d'ajudes a
aquells sol·licitants que no compleixin els requisits establerts en aquesta
convocatòria.

8. Mitjançant acord de l’òrgan competent s’aprovaran o denegaran les beques i la
quantia segon tipus de beca i curs 2020/21. El termini màxim per a resoldre és de
tres mesos, transcorregut el qual sense dictar cap resolució produirà els efectes
desestimatoris de la sol·licitud, d’acord amb el que preveu la base 19.2 de
l’ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de
Ripollet i els seus Patronats.
Vuitè-Publicació
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Per a les sol·licituds de les beques sobrevingudes, indicat anteriorment, aquesta
comissió realitzarà l’informe proposta per a la seva aprovació aplicant els mateixos
barems establerts en aquesta convocatòria.
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Les beques concedides es faran públiques segon l’art. 15 de les bases especifiques de
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament i Patronats, “En
compliment dels articles 10 i 11 de la Llei 29/2010 d’impuls dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya, i l’article 20.8 a) de la Llei General de Subvencions en la nova
redacció donada per la Llei 15/2014 de Racionalització del sector públic i altres Mesures
de Reforma Administrativa, les resolucions d’atorgament de les subvencions es
publicaran a la seu Electrònica de l’Ajuntament i a la Base de Dades Nacionals de
Subvencions.
Novè- Finançament de les beques de menjadors escolars
Les beques concedides s’aplicaran a l’aplicació pressupostària 301.2312.48001 Beques
Menjadors amb un crèdit inicial de 80.000 € del pressupost de l’any 2020, tenint en
compte que en aquesta partida es imputable la despesa de beques menjador de gener
2020 a juny 2020 ( curs 2019/2020) i la despesa de setembre 2020 a desembre 2020
( curs 2020/2021); la despesa pels mesos de gener 2021 fins juny 2021, s’imputarà a
l’aplicació pressupostària que s’estableixi, per aquest concepte beques menjador, en el
pressupost per a l’exercici 2021. El crèdit de l’aplicació pressupostària indicada serà
objecte de modificació mitjançant tramitació expedient de modificació de crèdits
tramitat per modalitat “generació crèdits”, i pel mateix import ,en els supòsits previstos
a la base 14 d eles d’execució del pressupost.
La despesa d’ajuts menjador serà subvencionada per Consell Comarcal de Vallès
Occidental, amb l’import i forma que estableixen les seves Bases reguladores per a
l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en un centre educatiu del
Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya durant el curs escolar
2020/21.
Vist que la convocatòria que es sotmet a aprovació abasta els exercicis pressupostaris
2020 i 2021 procedeix la declaració de despesa plurianual per als exercicis 2020 i 2021
per imports respectius de 80.000 € i es condiciona l’eficàcia d’aquest finançament a
l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària següent:
301.2312.48001 ,durant el temps que tingui vigència aquestes bases i convocatòria.

L’abonament de la beca es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari del
centre educatiu, AMPAS o empresa, segons qui gestioni el menjador escolar en cada cas
particular, prèvia presentació de la graella corresponent on s’indiqui els dies que s’ha
utilitzat el servei dels nens amb beques.
Es donarà per justificat amb les factures o certificats presentats pel gestor del menjador
escolar.
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Desè- Justificació i lliurament de les beques
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Onze- Pèrdua de les beques
Son causes de pèrdua de la beca de menjador:
a) Quan l’infant causi baixa del padró municipal per canvi de domicili si es tracta d’una
beca de l’Ajuntament de Ripollet. En el cas de ser una beca atorgada pel Consell
Comarcal del Vallés Occidental es farà un trasllat de la mateixa segons el
procediment establert.
b) Quan el centre educatiu, AMPA o empresa que gestioni el menjador escolar al curs
2020-2021, comuniqui al departament de Serveis Socials que els pares no estan
assumint la seva part de la despesa del menjador escolar durant 2 mesos.
c) La família pot renunciar a les beques, mitjançant sol·licitud presentada
telemàticament o presencialment a l’OAC de l’Ajuntament de Ripollet.
d) També s’inclouen totes aquelles situacions contemplades a l’art. 13 de les Bases
reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a
l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil
escolaritzats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics
de Catalunya durant el curs escolar 2020/21, del Consell Comarcal del Vallès
Occidental
L’Ajuntament, mitjançant el departament de Serveis Socials, durant tot el curs escolar,
es reserva el dret de verificar les dades justificades en la sol·licitud de la beca i/o podrà
entrevistes o visites a domicili a la família, podent-se procedir a la revocació total o
parcial en el cas que es detecti que en la seva concessió va concórrer l’ocultació o falsedat
de les dades sol·licitades.
Dotze- Protecció de dades de caràcter personal.
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D'acord amb la Llei 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades
enregistrades en aquests formularis s'inclouran en un fitxer automatitzat de
l’Ajuntament de Ripollet, HESTIA de gestió d’expedients de Serveis Socials i fitxers del
Consell Comarcal, i s'utilitzaran amb l'objecte pel qual han estat recollides. Es podrà fer
ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les dades adreçant un escrit a l'Oficina
d'Atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Ripollet, carrer Balmes, núm. 2, 08291
Ripollet, a l'atenció del Responsable del fitxer
També es farà la cessió dels noms dels alumnes sol·licitants de les beques de menjador
a les escoles i empreses adjudicatàries del servei de menjador, per la correcta gestió de
les mateixes.
Disposició primeraAquestes bases estan sotmeses a possibles modificacions que determini el Departament
d’Ensenyament, en l’àmbit de les seves competències, en matèria de menjadors escolars
per a curs 2020/ 2021 .
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Disposició final.Tot allò no previst en aquesta convocatòria s’estarà al que disposi les bases especifiques
de subvencions en règim de concurrència competitiva de la Corporació i Patronats,
aprovades per l’Ajuntament de Ripollet en Ple de desembre de 2018, l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Ripollet aprovada per l’Ajuntament en Ple
de juliol de 2018, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, per qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions, i la resta de normativa concordant.
---------

Segon.- Publicar aquesta convocatòria al la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS), BOPB , una ressenya al DOGC i a e-taulell de l’Ajuntament de Ripollet.
Tercer.- La resolució de l’atorgament inicial de les beques i les possibles modificacions

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:
 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el
recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi
produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del
termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
 O bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Terminis:
o si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició,
si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a
comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi
d’entendre desestimat de forma presumpta;
o si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
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que puguin haver mensualment, es publicarà a la seu Electrònica de l’Ajuntament
mitjançant edicte. Aquesta publicació tindrà caràcter de notificació segons art. 15 de les
bases específiques de subvencions en règim de concurrència competitiva, de
l’Ajuntament i Patronats.
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Els terminis indicats hauran de computar-se a partir del moment en què perdi
vigència la suspensió i les seves possibles pròrrogues, dels terminis
administratius que fixa la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret
463/2020, de 15 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Ripollet, a data signatura electrònica
L’alcalde,

José María Osuna López
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