BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LES FAMÍLIES
USUÀRIES DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA D’IGUALADA, CURS 2020/2021

1.Objecte:
L’Ajuntament d’Igualada obre convocatòria pública per a la concessió d’ajuts per als usuaris del
servei de menjador de les escoles d’educació infantil i primària d’Igualada durant el curs escolar
2020-2021.

2. Import de l’ajut:
L’import de l’ajut destinat al menjador serà de 3,08 euros per àpat efectivament realitzat al centre
per cada infant.
En el cas que les sol·licituds rebudes siguin superiors a les que es puguin atendre pel pressupost
disponible, es prioritzarà per a l’atorgament, les sol·licituds que provinguin de les famílies amb les
rendes més baixes, calculades per càpita.

3. Persona beneficiària de l’ajut:
Malgrat el beneficiari final és l’infant, s’entén per persona beneficiària de l’ajut aquella que es fa
càrrec de l’import del servei de menjador a qui se li cobra el rebut.
En el cas que l’infant causi baixa al centre, immediatament es perdrà la condició de beneficiari de
l’ajut, ni que es matriculi en un altre centre escolar de la ciutat.
La condició de beneficiari podrà obtenir-se malgrat no es compleixin els requisits establerts en
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.

4. Requisits per ésser beneficiari dels ajuts
Són requisits per poder ser beneficiari dels ajuts regulats per aquestes bases:
a) Estar matriculat a una escola l del municipi d’Igualada.
b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants d’Igualada, des
de, com a mínim, tres mesos abans de la data d’inici del termini de sol·licitud d’aquests ajuts. 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, com a mínim, a l’infant que
assisteix a l’escola i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i
custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l’infant i un dels seus progenitors ha d’estar
empadronat a Igualada.
c) Per optar a les sol·licituds no es podran superar els següents llindars de renda:
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- famílies de 2 membres computables: 19.919 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros
A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.
El nivell de renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per la suma de les rendes
de tots els membres que n’obtinguin per raó de treball, de prestació o de pensió, durant l’any 2020.
En el cas de separació dels pares, es tindrà en compte la renda del progenitor amb qui convisqui
l’infant més, si escau, la pensió d’aliments que percebi.
d) No percebre cap altre ajut per aquest concepte.
e) A més, per obtenir l’ajut de menjador cal ser usuari habitual d’aquest servei. S’entén per
usuari habitual aquell que, com a mínim, utilitza el servei de menjador la meitat més un dels dies
possibles cada mes.
Si no es compleix aquest requisit durant el curs sense ser per causa justificada (prioritàriament per
una raó de salut) es perdrà la condició de beneficiari de l’ajut de forma automàtica, prèvia audiència
de la persona interessada. Dos mesos sense la utilització habitual del servei de menjador suposa
l’incompliment del requisit de ser usuari habitual.

5. Procés de sol·licitud
S’estableixen dos procediments de sol·licitud:
A - Per a famílies que hagin estat beneficiàries d’algun dels ajuts del Departament
d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada durant el curs 2019/2020, o del Patronat Garcia Fossas
durant l’estiu 2020
Les famílies que es trobin en aquesta circumstància i vulguin demanar els ajuts regulats en
aquestes bases per al mateix infant anteriorment beneficiari o per un altre membre de la família,
hauran de presentar la sol·licitud, preferentment per mitjà de la Plataforma E-tràmits
(https://tramits.igualada.cat), per un sistema sense identificació electrònica, però amb les dades
que permetin la seva identificació (nom i cognoms de la persona sol·licitant, DNI, NIE o, si no se’n
disposa, passaport).
En la sol·licitud es farà constar el curs i l’escola de l’infant i manifestar que no els ha millorat la
situació econòmica que ja va ser objecte de valoració.
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B- Per a la resta de sol·licitants
Hauran de presentar sol·licitud, preferentment per mitjà de la Plataforma E-tràmits
(https://tramits.igualada.cat), per un sistema sense identificació electrònica, però amb les dades
que permetin la seva identificació (nom i cognoms de la persona sol·licitant, DNI, NIE o, si no se’n
disposa, passaport).
En la sol·licitud es farà constar el curs i l’escola de l’infant i s’aportarà la documentació següent:
- Llibre de família
- De cadascun dels dos progenitors: Nòmina del darrer mes que s’ha percebut, si es troben en
situació d’alta laboral; certificat de prestació del SEPE, si s’està en situació d’atur o ERTO; certificat
de pensions o d’ingressos no contributius, en cas que se’n sigui beneficiari; altra documentació que
acrediti la situació econòmica que s’al·lega. Amb aquesta documentació, es calcularà el
compliment dels requisits de la base 4, apartat c). L’Ajuntament podrà demanar altra informació
complementària si li cal per determinar-ne el compliment.
Atesa la situació econòmica creada per la crisi sanitària, se sol·licita l’aportació de la documentació
per part de les famílies per disposar de les dades més recents. Això no obstant, els sol·licitants
poden optar per no aportar-ho i demanar que sigui l’Ajuntament qui ho sol·liciti als organismes
públics (Ministeri d’Hisenda, Servicio de Empleo Estatal, Generalitat de Catalunya), sigui
directament o per mitjà de Via Oberta, sabent que les dades de què disposen aquest poden referirse a períodes temporals menys recents.
Si no manifesten expressament el contrari, s’entén que els sol·licitants autoritzen la consulta de les
dades per part de l’Ajuntament a les entitats públiques dipositàries de les dades.
- L’Ajuntament d’Igualada comprovarà d’ofici l’empadronament dels membres de cada unitat
familiar.
- En el cas de separació dels pares, la sentència per tenir constància del progenitor/a que té la
guarda i custòdia i per calcular la pensió d’aliments o altra documentació acreditativa.
Quan es presenti la sol·licitud per a més d’un germà/ana, els documents idèntics només s’hauran
de presentar una única vegada, però s’haurà de presentar sol·licitud per cadascun/a.

6. Dotació i partida pressupostària:
La despesa màxima prevista per l’Ajuntament d’Igualada per a la concessió dels ajuts de menjador
és de 25.245 euros que corresponen a l’any 2020, amb càrrec a la partida 20002-32601-48100 i
58.905 € que corresponen a l’any 2021, amb càrrec a la partida 20002-32601-48100.
La dotació pressupostària podrà ser ampliada en cas que resulti insuficient per atendre totes les
sol.licituds.

7. Termini de sol·licitud dels ajuts:
El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria serà de l’1 al 16
d’octubre de 2020.
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En el cas que el Consell Comarcal de l’Anoia no hagi resolt l’atorgament dels ajuts de menjador
que gestiona abans del dia 1 d’octubre, la regidoria delegada podrà prorrogar el termini per decret.

8. Comissió de valoració i atorgament:
La Comissió de valoració de les sol·licituds la formaran els caps tècnics dels departaments
d’Ensenyament i de Serveis socials i la lletrada assessora o persones en qui deleguin. Podran
sol·licitar l’assessorament del personal municipal que creguin convenient. La resolució de
l’expedient correspon a la regidoria delegada.

9. Pagament dels ajuts:
El/s ajut/s s’estableixen per infant que estigui matriculat en una escola de la ciutat i s’abonaran
directament als centres per tal que aquests facin el descompte de l’import en els rebuts
corresponents.

10. Compactació dels ajuts:
Es preveu la possibilitat de compactació dels ajuts, però aquesta situació serà excepcional. La
compactació s’ha de sol·licitar de manera justificada.

11. Notificació de resolució de l’expedient i publicitat d’atorgament dels
ajuts
L’Ajuntament d’Igualada farà un anunci en el tauler d’edictes electrònic (https://seue.cat/ca/web/igualada) en el qual s’indicarà la resolució de l’expedient de sol·licitud dels ajuts,
degudament anonimitzat per tal de preservar les dades personals de les persones beneficiàries
dels mateixos, en el que constin totes les dades legalment establertes per a les notificacions. A
més, l’Ajuntament podrà establir altres formes per reforçar la informació de la resolució a les
famílies destinatàries.
Això no obstant, les persones sol·licitants de qui es resolgui la desestimació de la seva petició
rebran una notificació individual amb la indicació dels recursos a interposar.
De conformitat amb l’article 22 c) de l’Ordenança de Transparència, Accés a la Informació i
Reutilització de l’Ajuntament d’Igualada i ens vinculats dependent i l’apartat d) de l’article 17 de
l’Ordenança general de subvencions de l‘Ajuntament d’Igualada, s’exceptua la publicació de la
concessió d’aquests ajuts pel que fa a les dades de caràcter personal, per entendre’s que pot
afectar a la salvaguarda i respecte a l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques
beneficiàries.

Igualada, 20 de juliol de 2020
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