BASES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE
LES QUOTES DE MENJADOR ESCOLAR A ALUMNES DE L’ESCOLA GUERAU
DE PEGUERA.

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.
El fonament legal d’aquestes bases s’empara en el que disposen els articles 239 a 241 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text Refós de la Llei municipal de règim local de
Catalunya, en concordança amb els articles 118 a 129 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya.

CAPÍTOL II.- DISPOSICIONS MODALS.
ARTICLE I.- OBJECTE.
A.- És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions consistents en una atribució
dinerària d’acord amb els crèdits pressupostaris previstos en el pressupost de l’Ajuntament
de Torrelles de Foix de l’exercici 2021.
B.- Serà subvencionable, un 50% al mes de maig i un 50% del mes de juny de la quota del
menjador escolar del mes sencer de les famílies residents al municipi de Torrelles de Foix
amb fills en edat escolar en el tram d’ensenyament obligatori i preescolar matriculats a
l’escola pública Guerau de Peguera, durant els mesos de maig i juny de 2021. La beca
s'aplicarà als mesos sencers de manera independent, prèvia justificació d'assistència.
C.- En el cas de que el sol·licitant sigui beneficiari d’un ajut públic pel mateix concepte la
despesa subvencionable per part de l’ajuntament serà el percentatge que resulti de restar
l’ajut concedit per un altre administració pel mateix concepte.
ARTICLE II.- CARÀCTER I QUANTIA.
A- Les subvencions no es podran atorgar de manera arbitrària i en cap cas respondran
a criteris de mera liberalitat.
B- Tenen caràcter voluntari i eventual, essent revocades i reduïbles, sense que puguin
ser invocades com a precedent.
C- Les subvencions no podran superar el cost de l’activitat a que s’apliquin.
D- Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb d'altres
destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o
ens públics o privats, sempre que no ultrapassin el 100% del cost total de la despesa
a finançar per el beneficiari.
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CAPÍTOL III.- DISPOSICIONS PROCEDIMENTALS.
ARTICLE I.- TIPUS DE BENEFICIARIS
A.- Podran ser beneficiaris els tutors amb fills a càrrec en edat d’escolarització obligatòria,
inclosa la preescolar, que tinguin la seva residència fixada al municipi de Torrelles de Foix i
que facin us del menjador escolar, matriculats a l’escola Guerau de Peguera
ARTICLE II.- ACREDITACIÓ
A.- Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran en el model normalitzat que constitueix
l’annex I d’aquestes bases i hauran d’anar acompanyat de:
1. Certificat d’empadronament de la unitat familiar (pare i/o mare i/o tutors amb els
menors a càrrec) en el municipi amb una antiguitat continuada de, com a mínim, un
any consecutiu i immediatament anterior a la data de sol·licitud. Aquest document
serà expedit pel propi Ajuntament i s’acompanyarà a l’expedient en el moment de
presentació de la sol·licitud.
2. Full d'inscripció com a usuari del menjador escolar, de l'escola Guerau de Peguera.
En el cas de que el/la sol·licitant tingui un deute amb l'AMPA, (per el mateix concepte
que la subvenció), l’import de la subvenció es destinarà a liquidar el deute pendent.
3. En el cas de que siguin beneficiaris d’un altre ajut públic pel mateix concepte hauran
de aportar la resolució de concessió de l’ajut i la quantia del mateix.
ARTICLE III.- TERMINI.
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Torrelles de Foix i
s’admetran fins el dia 23 d’abril de 2021.
ARTICLE IV.- CONTROL I ATORGAMENT.
A.- Rebuda la sol·licitud, aquesta serà objecte d’anàlisi i verificació per l’educadora social i el
regidor de l’àrea de Serveis Socials que, a la vegada, seran els encarregats d’efectuar les
valoracions d’acord amb els criteris aprovats.
B.- Si s’observessin deficiències en la documentació presentada, o es considerés necessària
l’aportació de documentació complementària, es requerirà al sol·licitant perquè l’esmeni o
presenti, en un termini màxim de 10 dies, amb l’advertiment que en cas contrari, es
declararà la caducitat de la instància i l’arxiu de les actuacions sense cap altre tràmit.
C.- Per l’atorgament de les subvencions es valoraran els següents criteris:
C.1.- Nombre de sol·licitants.
C.2.- Curs escolar.
C.3.- Despesa justificada.
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D.- El Regidor de Serveis Socials i l’Educadora Social efectuaran la valoració de les
sol·licituds d’acord amb aquests criteris i formularan la proposta a la Junta de Govern en el
termini de dos mesos, comptat des de l’expiració del termini de presentació de sol·licituds.
E.- El termini màxim per a l’adopció de l’acord corresponent per la Junta de Govern serà de
tres mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds al registre
general de l’Ajuntament. Transcorregut aquest termini sense haver-se resolt, les sol·licituds
s’entendran desestimades, d’acord amb l’article 124.1.f del ROAS.
F.- Un cop atorgada la subvenció es liquidarà directament a l'AMPA l’import de la subvenció
de la quota de menjador escolar, prèvia justificació d'assistència mensual.

CAPÍTOL IV.- GARANTIES D’INTERÈS PÚBLIC.
ARTICLE I.- REVISIÓ.
L’oposició injustificada a facilitar l’activitat de control o la falsedat en les dades facilitades pel
beneficiari, donaran lloc a la resolució de l’acte d’atorgament de la subvenció i a l’obligació
de reintegrar l’import percebut.
ARTICLE II.- DRETS I DEURES DEL BENEFICIARIS.
A.- Són DRETS dels beneficiaris percebre la subvenció atorgada per l’Ajuntament de
Torrelles de Foix, en les condicions fixades en l’acord de concessió, sense perjudici de les
facultats que aquest Ajuntament es reserva per al fraccionament i/o ajornament del
lliurament.
B.- Són DEURES dels beneficiaris: Aplicar estrictament la subvenció a la finalitat objecte de
l’ajut.

CAPÍTOL V.- DISPOSICIÓ FINAL.
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província.

ANNEX I
Sol·licitud d’ajut individual per al finançament de les quotes de menjador escolar de
l’Ajuntament de Torrelles de Foix.
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