
TÍTOL CONVOCATÒRIA:  Ajuts municipals de menjador escolar

Bases Reguladores: BR per a concessió d'ajuts econòmics per garantir els drets dels
infants i adolescents. 

Objecte: Complementar les beques menjador atorgades per altres administracions.

Aplicació pressupostària: 321- 48000

Import màxim convocatòria: 20.000,00 €

Procediment de concessió: concurrència competitiva.

Destinataris:  Els  infants  i  adolescents  empadronats  al  Municipi  de  Sant  Andreu  de
Llavaneres  i  que  estiguin  escolaritzats  en  centres  d’educació  infantil  de  segon  cicle,
primària  i  /o  secundària  obligatòria,  que  es  trobin  en  una  situació  de  dificultat
socioeconòmica.

Termini de sol·licitud:

- En el cas d'alumnes d'educació infantil de primer cicle, al llarg del curs escolar.

-  En  el  cas  d'alumnes  d'educació  infantil  de  segon  cicle,  primària  i  /o  secundària
obligatòria,  al llarg del curs, un cop resolts els ajuts individuals de menjador del Consell
Comarcal.

Documentació i requisits:  Per tal d'acreditar el compliment dels requisits exigits a les
bases i facilitar la informació necessària per aplicar els criteris d'atorgament i baremació
de  les  quanties  de  les  prestacions,  la  sol·licitud  haurà  d'anar  acompanyada  de  la
documentació  general  establerta  a  les  bases  reguladores  juntament  amb  la  següent
documentació específica:

- En el cas d'alumnes d'educació infantil de primer cicle (infants de 0 a 3 anys), caldrà
acreditar  estar matriculat  en  una   escola  bressol  del  municipi  de  Sant  Andreu  de
Llavaneres i  estar en seguiment dels serveis socials amb una antiguitat  d'un any.  Tan
mateix es valoraran aquelles sol·licituds en que hi hagi vulnerabilitat només econòmica.

-  En  el  cas  d'alumnes  d'educació  infantil  de  segon  cicle,  primària  i  /o  secundària
obligatòria ( nens de 3 a 16 anys) caldrà haver sol·licitat l'ajut individual de menjador del
Consell Comarcal del Maresme i que aquest hagi estat atorgat. En cas de denegació i a la
vista  de  la  seva  motivació,  l'equip  de  serveis  socials  valorarà  la  seva  tramitació
excepcional com ajut municipal.
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Criteris  d'atorgament   i   barems  per  determinar  la  quantia  de  les  prestacions:
ANNEX 1 i 2 de les Bases Reguladores.  

Règim Jurídic, Publicitat i Fiscalitat: Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria
resten sotmesos a la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la
normativa que la desenvolupa i en el seu compliment els atorgaments  seran degudament
informats a Base de Dades Nacional de Subvencions tot i quedar exempts del règim  de
publicació previst a la LGS en aplicació de la LO 1/1982 de 5 de maig, sobre protecció
civil  del dret de l'honor, a la intimitat personal i  familiar i  a la pròpia imatge, i  queden
sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament. 

L'acceptació de l'ajut  comporta el coneixement del règim  jurídic aplicable.
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