BASES I CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A SUFRAGAR LES DESPESES DE MENJADOR
ESCOLAR CURS 2018/2019

1. OBJECTIU I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA
L’Ajuntament de Dénia convoca ajudes per a sufragar les despeses de menjador escolar, curs
escolar 2018/2019. Aquesta convocatòria té com a objectiu establir el procediment per a la
concessió d’aquestes ajudes.
La concessió d’aquestes ajudes municipals per al menjador escolar, té com a finalitat principal
complementar les ajudes de menjador escolar de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport.
Les exigències derivades de l’actual situació sociolaboral comporten unes majors dificultats
d’organització d’horaris que permeten coordinar l’activitat laboral de les famílies amb l’activitat
educativa dels seus fills i filles, és per això que el servei de menjador i l’accés a aquest suposen un
important suport per a les famílies a l’hora de facilitar una millor conciliació de la vida laboral,
educativa i familiar.
D’altra banda, no podem oblidar la funció social que exerceix el menjador escolar des de el moment
en què aquestes ajudes tenen com a finalitat compensar les possibles manques de tipus familiar,
econòmic i sociocultural, contribuint així a crear una societat més igualitària i removent els obstacles
socioeconòmics de la ciutadania.

2. COMPETÈNCIA I RÈGIM APLICABLE
A l’Ajuntament de Dénia, com a Administració local i en funció de les competències que li assigna
la Llei de Serveis Socials 5/97, de 25 de juny, de la Comunitat Valenciana, li correspon la titularitat
i gestió dels Serveis Socials Generals, i és un dels objectius bàsics la solució de situacions
carencials a partir de la introducció de “programes que tindran per objecte l'atenció de les
necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans i aquelles ciutadanes que no les puguen abordar ells
mateixos, mitjançant la gestió de prestacions econòmiques” (art. 12).
Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva i tindran caràcter de subvenció, per
la qual cosa es regiran per aquesta convocatòria; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions; pel Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; per l’Ordenança General Reguladora de la
Concessió de Subvencions en l’Ajuntament de Dénia (BOP Alacant núm. 113 de 13-06-2014) i pel
Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Dénia pel exercici 2018.

3. INFORMACIÓ SOBRE LES AJUDES
Qualsevol tipus d’informació relacionada amb aquesta convocatòria es facilitarà en els punts
d’informació següents:

•

Oficina d’atenció al ciutadà de Dénia (OAC).

•

Base de dades nacional de subvencions.

•

Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Dénia.

•

Pàgina web de l’Ajuntament de Dénia.
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4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, que comptaran des de l’endemà
al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Alacant, per conducte de la Base Nacional de Subvencions, una vegada que s’haja presentat el text
de la convocatòria i la informació requerida per a la seua publicació.

5. REQUISITS I PERSONES BENEFICIÀRIES
Podran sol·licitar i beneficiar-se d’aquestes ajudes municipals el pare, mare, tutor i tutora legal, de
l’alumnat, que reunisca els requisits següents:
•

Estar empadronat a Dénia (el compliment d’aquest requisit el verificarà directament
l’Ajuntament de Dénia, sense que siga necessària l’aportació de cap documentació al
respecte).

•

Estar matriculat en els centres educatius públics i concertats de Dénia, la Xara i Jesús Pobre,
en els nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària o en el tercer nivell
d'Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d'incorporació
del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la
Generalitat.

•

Haver sol·licitat l’ajuda de menjador escolar, curs 2018-2019, a la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport i haver obtingut una puntuació compresa entre 7 i 6 punts
(ambdós inclosos), després de la baremació efectuada tenint en compte la Resolució de 6
de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es
convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris
públics i privats concertats per al curs escolar 2018-2019.

6. MODEL DE SOL·LICITUD
El model de sol·licitud es pot obtindre en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Dénia
(https://oac.denia.es/va/index.aspx i https://oac.denia.es/es/index.aspx), Oficina d’atenció al ciutadà
(OAC) en la Plaça de la Constitució, núm. 1 i al Departament de Benestar Social, Plaça de l’Arxiduc
Carles, núm. 3.
Cada família utilitzarà una única sol·licitud per a tots els fills i filles escolaritzats. Si bé, la concessió
de l'ajuda, si escau, es realitzarà de manera individualitzada per a cadascun dels alumnes que
poden resultar beneficiaris. La sol·licitud haurà d'anar signada per un representant legal de la unitat
familiar: pare, mare o tutor o tutora, que tindrà la consideració de persona sol·licitant

7. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Lloc i horari de presentació de sol·licituds:
Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Dénia (Oficina d’Atenció al Ciutadà)
situada en la plaça de la Constitució, núm. 1, o a través dels mitjans telemàtics establits en la seu
electrònica
de
l’Ajuntament
(https://oac.denia.es/va/index.aspx
i
https://oac.denia.es/es/index.aspx), o per qualsevol dels procediments establits en l’article 16.4 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Publiques.
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Horari d’atenció i registre de sol·licituds: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 hores, dimarts i
dijous de 9 a 18 hores en la Oficina d’atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Dénia..

8. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la fotocòpia del DNI/ NIF/PASSAPORT/NIE de la
persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora).

9. IMPORT DE LES AJUDES
El crèdit pressupostari disponible per a la concessió de la totalitat de les ajudes serà el previst en el
pressupost municipal de l'exercici 2018, en concret en l'aplicació pressupostària “ajudes menjadors
23110-48100”.
L’import de l’ajuda diària corresponent a cada puntuació serà:
PUNTUACIÓ
7
6

IMPORT DE L’AJUDA
1,80€
1.80€

Els mesos subvencionats seran de setembre de 2018 a juny de 2019, ambdós inclosos.
La diferència entre l’ajuda concedida i el cost real del servei de menjador serà abonada per les
persones beneficiàries directament al centre escolar.

10. LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS I EXCLOSOS
Rebudes les sol·licituds, la Comissió de Valoració, que estarà formada per la cap del Servei de
Benestar Social, un tècnic i un administratiu de l'equip base de Benestar Social, les verificarà amb
els llistats emesos per la Direcció Territorial d'Educació, segons Resolució de 6 de juny de 2018,
del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, acarant aquells alumnes que hagen obtingut
una puntuació compresa entre 7 i 6 punts (tots dos inclusivament).
Aquesta valoració, amb especificació de l'import de les ajudes i exclusions, es presentarà a la
Regidora de Benestar Social, que l'elevarà a la Junta de Govern Local per a l'aprovació inicial i,
posteriorment, es procedirà a la seua publicació a l'efecte de reclamacions.
La llista provisional d’admesos i exclosos estarà a la disposició de les persones interessades en el
Departament de Benestar Social (Pl. de l’Arxiduc Carles, núm. 3) i en els respectius centres
educatius.
Les persones interessades podran presentar, en el termini de 10 dies, que comptaran a partir de
l’endemà al de la publicació de la llista provisional, les reclamacions oportunes.
Aquestes reclamacions s’entregaran al mateix lloc i horari de presentació de la sol·licitud inicial.

11. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
La comissió de valoració emetrà un informe relatiu a la concessió definitiva de les ajudes. Tenint en
compte l’informe elaborat, la Regidora de Benestar Social proposarà a la Junta de Govern Local
l’aprovació definitiva de les ajudes.
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La resolució de la convocatòria amb les alumnes i els alumnes beneficiaris i l'import de l'ajuda
concedida, estarà a la disposició de les persones interessades en la Regidoria de Benestar Social
(Plaça de l’Arxiduc Carles, núm. 3) i en els respectius centres educatius. Contra aquesta resolució,
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini
d'un mes des de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la
llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
o bé interposar directament un recurs contenciós administratiu en la forma, termini i condicions
fixades en l'article 46 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós
Administrativa, o qualsevol altre recurs que estime pertinent.

12. PAGAMENT DE LES AJUDES I JUSTIFICACIÓ
El pagament de les ajudes de menjador escolar es realitzarà mitjançant transferència al compte
bancari dels centres escolars on es trobe matriculat el beneficiari. La quantitat corresponent als
mesos de setembre a desembre de l'any 2018 serà abonada abans del 31 de desembre, i els mesos
de gener a juny de l'any 2019, abans de finals de juny de 2019.
Els centres educatius portaran el control mensual de l'assistència al menjador, i en els primers cinc
dies naturals de cada mes, informaran a l'Ajuntament de Dénia de les alumnes i els alumnes
beneficiaris de l'ajuda de menjador que no han fet ús del servei en el mes anterior.

13. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
La concessió de les ajudes comporta les obligacions següents per a les persones perceptores:
- Matricular-se en el curs acadèmic que corresponga i assistir a les seues activitats lectives.
- Pagar la diferència entre l’ajuda concedida i el preu real del servei de menjador al qual acudeix el
menor segons establisca la normativa interna de cada col·legio.
- Cooperar amb l’administració municipal en totes les activitats d’inspecció i verificació que es
duguen a terme, amb la finalitat d’assegurar la destinació final de l’ajuda.
- El compromís a participar en totes les actuacions i orientacions que es proposen des de l’equip
tècnic del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Dénia.
- Les ajudes podran ser retirades si així ho proposen els directors dels centres o els tècnics del
departament, en els casos següents:
ü

No fer ús del menjador escolar durant dos setmanes consecutives o 15 dies alterns,
sense justificar en el centre l’absència.

ü

Per expulsió del menjador, segons la normativa del Consell Escolar respectiu.
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