BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN EL SERVEI EDUCATIU
I SOCIAL DE MENJADOR ESCOLAR

1. Objecte de la subvenció

És objecte de la convocatòria el suport als projectes de millora de la qualitat del servei
educatiu i social dels menjadors dels centres escolars adherits a la gestió del Consell
Comarcal del Maresme corresponents a l'any 2008.

Els projectes han de reunir les condicions següents:

a) Que suposin actuacions de millora de les installacions dels menjadors escolars, per
adequar-les a la normativa sanitària vigent i a les condicions previstes les actuacions
de prevenció de riscos que afectin a la salut dels usuaris, que es duguin a terme
durant l’any 2008.
b) Que suposin l’adquisició de material per a la millora de la realització del servei diari.
c)

Que suposin l’adquisició de material educatiu per a ser utilitzat durant l’espai de lleure
del servei de menjador.

L’actuació ha de ser aprovada pel Consell Escolar de Centre.

2. Requisits que han de reunir els beneficiaris

Podran sollicitar les subvencions els centres escolars adherits a la gestió dels menjadors
escolars del Consell Comarcal del Maresme durant el curs 07.08 i amb continuïtat el curs
08.09.

3. Import de la subvenció i criteris per atorgar

Les subvencions es faran efectives segons disponibilitat pressupostària del pressupost de
l’àrea de Promoció econòmica i serveis educatius per l’any 2008.

Per atorgar les subvencions es regirà d’acord amb els criteris següents:

1) Es donarà prioritat a les actuacions de millora de les installacions (projectes a), en segon
lloc a l’adquisició de material per fer el servei diari (projectes b) i en tercer lloc a l’adquisició
de material de lleure (projectes c).

2) Pel que fa als imports a atorgar es donarà prioritat als centres escolars que facin la inversió
superior. S’atorgaran els següents imports:

75% del cost de les obres de millora de les installacions del servei de menjador (projectes a)
fins a un límit màxim de 750.-€
75% de l’adquisició de material que millori el servei de menjador diari a prestar fins un límit
màxim de 500.-€
75% per a la realització d’activitats de lleure inclòs el material per al servei de menjador fins a
un màxim de 200.-€

4. Sollicitud de subvenció

Els centres escolars sollicitants hauran de presentar al registre general del Consell
Comarcal del Maresme la següent documentació:

a) Instància de sollicitud de subvenció subscrita pel president/a del Consell Escolar
de Centre i adreçada al president del Consell Comarcal del Maresme.
b) Projecte de l’activitat a realitzar pel qual es sollicita la subvenció, fent constar els
següents apartats: descripció, destinataris, objectius, data de realització i cost
total de l’actuació.
c)

Imprès de domiciliació bancària (segons model proposat).

d) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.
e) Certificat d’aprovació del projecte per part del Consell Escolar de Centre.

El termini per presentar les sollicituds acaba als 30 dies hàbils comptadors des del dia
següent a la publicació d’aquestes bases al BOP.

5. Forma de concedir la subvenció i òrgan resolutori

Serà el president del Consell Comarcal del Maresme qui a proposta del coordinador de l’Àrea
de Promoció econòmica i serveis educatius, dictarà resolució sobre l’atorgament dels ajuts.

La resolució es notificarà oficialment a cada centre escolar especificant únicament l’import
atorgat a cada centre escolar.

6. Justificació de la subvenció

Per percebre l’import de la subvenció atorgada, el centre escolar beneficiari haurà de
justificar la seva aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la

presentació, dins el termini màxim del 31 d’octubre de 2008,

de la documentació

següent:

a) Certificat del president del Consell Escolar de Centre que acrediti la justificació de
l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida, i signada també
pel secretari.
b) Relació de factures que justifiquin l’import subvencionat hauran de reunir els
requisits següents:
-

ser originals o fotocòpia compulsada

-

amb data de l’any en què s’atorgui la subvenció

-

anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció

-

haurà de constar com a mínim: número, NIF del centre sollicitant,
descripció de l’operació, i import.

7. Pagament o reducció de l’import de la subvenció

El Consell Comarcal farà el pagament dels ajuts als números de compte dels centres escolars
beneficiaris.

Serà procedent la reducció de l’import de la subvenció quan el centre escolar incompleixi
l’obligació de justificar-la dins del termini fixat. La reducció serà la proporció entre l’import
subvencionat i l’import justificat. En cas de no justificació dins el termini fixat, la subvenció
serà revocada sense necessitats de cap acte exprés.

8. Disposició final

El Consell Comarcal del Maresme es reserva el dret a resoldre totes les qüestions que puguin
sorgir i que no quedin especificades a les bases, seguint les directrius marcades en la
normativa aplicable en aquesta matèria.

Mataró, abril de 2008

