BASES
AIMS 2004/2005

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts
individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o
geogràfiques pel curs 2004/2005. (beques de menjador)
1. Objecte de la convocatòria
Ajudar l’escolarització dels fills en edat escolar de les famílies de la comarca
del Maresme, que cursin educació infantil de segon cicle, primària i/o
secundària obligatòria, que tinguin dificultats socials, econòmiques i/o
geogràfiques d’accés al centre escolar, als quals no correspon la gratuïtat
del servei de menjador, per tal que puguin gaudir d’un ajut que els permeti
utilitzar el servei de menjador escolar.
2. Beneficiaris
2.1.- Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els alumnes empadronats en
algun municipi de la comarca del Maresme, que estiguin escolaritzats en
centres d’educació infantil de segon cicle, primària i /o secundària
obligatòria.
En tots els casos s’han de reunir les condicions següents:
a) Tinguin una renda familiar disponible per membre de la unitat de
familiar igual o inferior a 3.025,17.-€/persona/any.
b) Es trobin en una situació social desfavorable acreditada pels òrgans
competents municipals.
c) Tinguin dificultats geogràfiques per accedir al centre escolar.
2.2.- Amb caràcter general NO es podran atorgar els ajuts individuals de
menjador als alumnes de les famílies que tinguin una renda disponible
anual per membre de la unitat familiar superior 3.025,17.€/persona/any. Únicament amb caràcter excepcional, per sol·licitants
que estiguin en situació de risc social acreditat pels serveis socials
municipals i prèvia justificació, el Consell Comarcal del Maresme podrà
atorgar aquests ajuts quan la renda per membre de la unitat familiar
sigui superior a l’esmentada quantitat.
2.3.-No es podran acollir a aquesta convocatòria els alumnes que tenen dret
al servei de menjador de caràcter preceptiu i gratuït pels motius que es
recullen en el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei
escolar de menjador del centres escolars públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament (alumnes d’educació especial, primària i/o
secundària obligatòria perceptors de transport obligatori).
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3. Imports dels ajuts i finançament
3.1.- L’import màxim de l’ajut individual serà de 2.22.- € x 177 dies =
392.94.- € per alumne i curs en l’educació infantil de segon cicle i en
l’educació primària, i la quantitat de 2.22.- € x 106 dies = 235.32.- €
per alumne i curs en l’educació secundària obligatòria.
3.2.- Tot i això, els imports màxims globals que es destinaran a aquests
ajuts, restaran condicionats als imports que per aquest concepte es
relacionin en l’Addenda econòmica al conveni de delegació de
competències que el Consell Comarcal del Maresme aprovi per al curs
escolar 2004/2005 amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
4. Protocol, lloc i termini de presentació de les sol·licituds de la
convocatòria ordinària.
4.1.-El Consell Comarcal del Maresme donarà la informació i facilitarà les
bases de la present convocatòria juntament amb els 9 models annexos, als
ajuntaments de la comarca del Maresme. Així mateix també es trobarà tota
la informació a la pàgina web del Consell Comarcal del Maresme, a l’adreça
següent: : http://www.ccmaresme.es
4.2.-Els ajuntaments en faran la difusió que creguin oportuna, establiran el
seu propi canal de comunicació envers els sol·licitants, i marcaran la pauta
municipal en quan a dates i llocs on les persones interessades es puguin
acollir a la convocatòria, respectant en tot moment els terminis establerts
en la convocatòria comarcal. Els sol·licitants s’hauran de regir i
acceptar les instruccions que dictin els ajuntaments.
4.3.-Un cop recollides les sol·licituds de les famílies, els ajuntaments les
lliuraran al Consell Comarcal del Maresme, tenint en compte el que
especifica l’apartat 2.2 en que amb caràcter general no es podran atorgar
els ajuts de menjador als alumnes de les famílies que tinguin una renda
disponible anual per membre de la unitat familiar superior a 3.025,17.€/persona/any. La data màxima per a presentar aquestes sol·licituds al
Consell Comarcal del Maresme serà el dia 11 de juny de 2004.
4.4.-Les sol·licituds hauran d’estar revisades i ordenades alfabèticament
primer per centre escolar i després per cognoms de l’alumne sol·licitant (cal
tenir present que quan es tracti de germans hi ha d’haver una sol·licitud
independent per a cada germà amb tota la documentació corresponent
completa).
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4.5.- És imprescindible que les sol·licituds siguin signades pels pares o
tutors legals, fent constar que les dades aportades són certes.
4.6.- Els ajuntaments hauran de presentar al Consell Comarcal del Maresme
les sol·licituds de les famílies d’acord amb el model CCM1, amb la següent
documentació degudament emplenada:
a. Certificat de convivència lliurat per l’ajuntament (assenyalant quins
són els membres de la unitat familiar)
b. Model CCM3- Declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar (cal
tenir present que s’ha de descomptar l’import anual de despeses
d’habitatge).
c. Model CCM5- Llistat d’infants en situació de risc social, ordenats
alfabèticament, signat per la persona responsable de serveis socials
de l’ajuntament.
d. Model CCM6- Quadre de dades degudament complimentat per ordre
alfabètic, primer per centre escolar i de cada centre per ordre
alfabètic dels cognoms dels sol·licitants, amb la puntuació de cada
apartat seguint els criteris d’avaluació especificats en el model CCM2
d’aquestes bases. Aquest model s’ha de fer arribar al Consell
Comarcal del Maresme en suport paper i per correu electrònic.
4.7.-Únicament s’acceptaran sol·licituds i consultes que provinguin dels
interlocutors de cada un dels ajuntaments.
5.- Documentació necessària per a completar les sol·licituds.
5.1.- Els sol·licitants hauran d’acreditar les dades recollides a la sol·licitud o
model CCM1 amb la documentació que s’especifica a continuació, a fi i
efecte que l’òrgan competent de cada ajuntament pugui verificar que les
dades aportades pel sol·licitant són certes:
a) Per acreditar el punt 1 del model CCM1, que es refereix a la renda
anual disponible per persona de la unitat familiar, un cop
complimentat el model CCM3, l’ajuntament haurà de sol·licitar els
documents que consideri adients per demostrar els ingressos
percebuts l’any 2003 (nòmina, certificat de pensió, certificats de
percepció d’hisenda, saldo mig bancari...). Aquests documents NO
s’hauran de lliurar al Consell Comarcal.
b) Per acreditar el punt 3 del model CCM1, que es refereix al nombre
de menors de 18 anys caldrà lliurar al Consell Comarcal el certificat
de convivència lliurat per l’ajuntament, assenyalant quin són els
membres de la unitat familiar.
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c) Per acreditar el punt 4 del model CCM1 que es refereix als alumnes
amb necessitats educatives especials derivades de situacions socials
o culturals desfavorides escolaritzats en places reservades de centres
docents (públics i concertats) mitjançant resolució de la Delegació
Territorial, caldrà aportar al Consell Comarcal còpia de la resolució o
document acreditatiu de l’òrgan competent del Departament
d’Ensenyament.
d) En el punt 6 del model CCM1 que parla de les escoles d’acció
preferent, cal tenir en compte que a la comarca solament ho són el
CEIP Germanes Bartomeu de Mataró (Resolució de 8 de gener de
1999, DOGC 2819) i el CEIP Sant Miquel del Cros d’Argentona (Ordre
de 3 setembre de 1996, DOGC 2264)
e) Per acreditar el punt 7.a) del model CCM1 que es refereix a famílies
monoparentals: L'ajuntament haurà de sol·licitar certificat de
convivència, algun document legal o una declaració jurada de
l'interessat/da que acrediti la situació (viduïtat, separació, solteria...),
que NO caldrà lliurar al Consell Comarcal.
f) Per acreditar el punt 7.b) al d), del model CCM1 que es refereix al
nombre de persones disminuïdes a la família, l’ajuntament haurà de
sol·licitar el certificat de disminució de cada un dels membres, que
NO caldrà lliurar al Consell Comarcal.
g) Per acreditar el punt 8 del model CCM1 que es refereix a l’existència
d’altres circumstàncies especials o dificultats a les famílies,
l’ajuntament haurà de sol·licitar certificats de disminució, informes
mèdics o altres, que NO caldrà lliurar al Consell Comarcal del
Maresme.
h) Per acreditar el punt 8.1 del model CCM1 que es refereix a la
percepció de pirmi, subsidi d’atur no contributiu o pensió n
contributiva ( invalidesa o jubilació), l’ajuntament haurà de sol·licitar
el document que acrediti la percepció de la pensió per part del
pare/mare o tutor legal, que NO caldrà lliurar al Consell Comarcal del
Maresme.
6.-Esmenes de les sol·licituds
6.1.-Els ajuntaments podran establir els terminis que creguin convenients
per tal que els interessats puguin esmenar o completar les dades o adjuntar
la documentació no presentada inicialment, respectant en tot moment el
termini màxim en que s’han de lliurar les sol·licituds al Consell Comarcal del
Maresme.
6.2.-Un cop els ajuntaments hagin lliurat les sol·licituds al Consell Comarcal
del Maresme, no s’admetran esmenes, dades complementàries o nova
documentació.
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6.3.-Les sol·licituds que no continguin totes les dades i la documentació
necessària, seran desestimades.
7.-Criteris d’avaluació
Les sol·licituds es valoraran tenint en compte els criteris d’avaluació (model
CCM2 d’aquestes bases)
8.-Forma de concedir la subvenció, òrgan resolutori
8.1.-El president del Consell Comarcal del Maresme a proposta dels tècnics
de l’àrea de serveis personals, dictarà resolució sobre l’atorgament inicial
d’ajuts.
8.2.-La resolució es notificarà oficialment a cada ajuntament especificant
únicament el llistat d’alumnes que han obtingut ajut de menjador del propi
municipi. Els ajuntaments en faran l’oportuna difusió als interessats.
8.3.-Les reclamacions s’hauran de presentar dins dels 30 dies naturals
posteriors a la notificació oficial que fa referència el punt 8.2. S’han de
trametre al Consell Comarcal seguint el model CCM7 de sol·licitud de
reclamacions que s’adjunta a aquestes bases tenint en compte que:
a) Únicament s’admetran reclamacions dels ajuntaments i es donarà
prioritat a les reclamacions de sol·licitants que figurin el en llistats
d’alt risc social que en la aprovació inicial no hagin obtingut ajut.
b) Únicament s’admetran reclamacions de les sol·licituds que s’hagin
presentat en primera instància (no s’admetran com a reclamació
sol·licituds noves )
c) No s’admetran reclamacions per manca de documentació inicial.
d) No s’admetran reclamacions per variacions en la situació familiar dels
sol·licitants.
8.4.-Finalitzat el termini de presentació d’al·legacions, el president del
Consell Comarcal del Maresme, si s’escau, resoldrà les reclamacions
interposades i, en tot cas, aprovarà l’atorgament definitiu d’ajuts en
resolució definitiva en via administrativa, pel que fa a les sol·licituds objecte
d’aquesta convocatòria.
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9. Atorgament d’ajuts per l’alumnat amb necessitats educatives
especials derivades de situacions socials o culturals desfavorides,
escolaritzats en places reservades de centres docents mitjançant
resolució de la delegació territorial i que arriben a la comarca quan
ha finalitzat el període de sol·licitud que regeix aquesta
convocatòria.
9.1.- El Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb les instruccions
rebudes de la Delegació Territorial d’Ensenyament de Barcelona comarques,
es reservarà el 15 % del pressupost destinat a aquesta convocatòria per a
atorgar, si s’escau, ajuts de menjador a alumnes amb necessitats
educatives especials derivades de situacions socials o culturals desfavorides,
que s’escolaritzen a la comarca quan ha finalitzat el període de sol·licitud
que regeix aquesta convocatòria. Aquesta condició derivarà de la pertinent
resolució de la Delegació Territorial.
9.2.- Per a tal fi, en el moment que el pare, mare o tutor legal de l’infant
que es trobi en la situació prevista en l’apartat anterior, formalitzi la
corresponent preinscripció d’escolarització de l’alumne, haurà de rebre
l’imprès model CCM11 per tal que pugui, si és el cas, sol·licitar l’ajut de
menjador.
9.3.-El procediment a seguir serà aquell que queda establert en la base 4
de les presents bases.
9.4.- Un cop recollides les sol·licituds de les famílies, els ajuntaments les
lliuraran mensualment al Consell Comarcal del Maresme, juntament amb
tota la documentació que s’especifica en la base 4 i 5 d’aquesta
convocatòria, i tenint en comte també el que especifica la base 2.2 segons
la qual, amb caràcter general, no es podran atorgar ajuts de menjador als
alumnes de les famílies que tinguin una renda disponible anual per membre
de la unitat familiar superior a 3.025,17.-€/persona/any.
9.5.-L’atorgament provisional d’aquests ajuts es realitzarà en dos períodes
consecutius:
a. El mes de febrer de 2005, el President del Consell Comarcal del
Maresme dictarà resolució provisional per a les sol·licituds
presentades entre la finalització de la convocatòria ordinària als
ajuntaments i gener de 2005 i que hagin obtingut la mateixa
puntuació que les sol·licituds atorgades en el període ordinari.
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Els centres escolars i els ajuntaments hauran de tenir el model CCM1 disponible durant tot el curs.
També el podreu trobar a la pàgina web www.ccmaresme.es
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b. El mes de maig de 2005, el President del Consell Comarcal del
Maresme dictarà resolució provisional per a les sol·licituds
presentades entre els mesos febrer de 2005 i fins el dia 29 d’abril de
2005, que hagin obtingut la mateixa puntuació que les sol·licituds
atorgades en el període ordinari.
9.6.- Pel que fa a la forma de concessió d’aquests ajuts es regiran pel
procediment previst en la base 8 d’aquesta convocatòria.
9.9.- Els alumnes que s’escolaritzin a partir del mes de maig de 2005
s’hauran d’acollir a la convocatòria que s’aprovi pel curs 2005/2006.
10. Atorgament d’ajuts individuals extraordinari, en el supòsit de
romanent econòmic.
10.1.-Un cop elevada a definitiva la darrera resolució de l’apartat anterior
(mes de maig), i en el suposat cas que hi hagi romanent econòmic del
pressupost destinat a aquesta convocatòria, el President dictarà també
resolució sobre l’atorgament de nous ajuts a aquells sol·licitants que s’hagin
quedat en la llista d’espera del període ordinari, i tinguin la màxima
puntuació. En cas d’empat, els criteris a seguir seran, en primer lloc, els
alumnes que estiguin en situació de risc social, i en segon lloc els alumnes
d’edat inferior.
10.2.- Pel que fa a la forma de concessió d’aquests ajuts extraordinaris es
regiran pel procediment previst en la base 8 d’aquesta convocatòria.
11. Altes i baixes que es puguin produir durant el curs escolar
Pel que fa a les altes i baixes d’alumnes es poden donar tres casos:
a) alumnes que cursin baixa del centre escolar inicial i que s’escolaritzin
en un centre escolar d’un altra municipi de la comarca del Maresme.
En aquests casos l’alumne no perd l’ajut. L’ajuntament receptor de
l’alumne haurà de comunicar al Consell Comarcal del Maresme l’alta
d’aquest nou alumne.
b) alumnes que cursin baixa del centre escolar inicial i que s’escolaritzin
en un centre de fora de la comarca del Maresme. En aquests casos
l’alumne perd l’ajut. El centre escolar ho comunicarà a l’ajuntament.
L’ajuntament podrà disposar de l’import restant d’aquest ajut per tal
que sigui utilitzar per un altre alumne del mateix municipi, prèvia
comunicació al Consell Comarcal del Maresme.
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c) alumnes que sense cursar baixa del centre escolar inicial, no aprofitin
l’import total o parcial de la beca. En aquests casos la família haurà
de renunciar per escrit. El centre escolar ho comunicarà a
l’ajuntament. L’ajuntament podrà disposar de l’import restant
d’aquest ajut per tal que sigui utilitzar per un altre alumne del mateix
municipi. També ho haurà de comunicar al Consell Comarcal del
Maresme.
12. Termini i forma de justificació dels ajuts
12.1.-Els ajuntaments hauran de justificar al Consell Comarcal del
Maresme la utilització del servei de menjador per part dels alumnes que han
estat objecte de subvenció un cop hagi finalitzat el curs escolar 2004/2005,
i com a termini màxim fins el dia 1 de juliol de 2005 seguint el model CCM8
que s’adjunta a aquestes bases.
12.2.-L’import dels ajuts que el Consell Comarcal liquidarà a final de curs,
mai podrà superar els imports atorgats inicialment (especificats al punt 3.1
d’aquestes bases). En el cas que els ajuntaments justifiquin per un import
menor a l’atorgament inicial, només és liquidarà la quantitat justificada.
13. Pagament
El Consell Comarcal farà el pagament dels ajuts als números de compte que
els ajuntaments comuniquin seguint el model CCM9.
14. Reducció de l’import de la subvenció
Serà procedent la reducció de l’import de la subvenció quan l’ajuntament
incompleixi l’obligació de justificar-la dins del termini fixat. La reducció serà
la proporció entre l’import subvencionat i l’import justificat.
15. Control de l’Administració
15.1.-Un cop resolta definitivament la convocatòria, el Consell Comarcal del
Maresme, durant el curs escolar, es reserva el dret de sol·licitar als
ajuntaments la documentació que estimi convenient per tal de verificar les
dades, podent-se procedir a la revocació total o parcial de l’ajut atorgat en
cas que es detecti que la seva concessió va concórrer l’ocultació o falsedat
de les dades sol·licitades .
15.2.- Les persones beneficiàries dels ajuts resten obligats/des a facilitar la
informació requerida pels òrgans de control de l’Administració.
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15.3.-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.
15.4.- S’informa als sol·licitants que tota la informació sobre les dades
familiars dels alumnes pels quals se sol·licita ajut individual de menjador,
serà tractada confidencialment.
Mataró, març de 2004

