Ramon Rigol Nutó, secretari accidental de l’Ajuntament de Masquefa, Anoia

CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local de la corporació en la sessió ordinària del 24 de maig de 2021, entre d’altres,
va adoptar el següent acord:
“CONVOCATÒRIA AJUTS SERVEI MENJADOR EBM LA BALDUFA CURS 2021-2022
Fets:
1.- A data 10 de juny de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar les Bases per a la concessió d’ajuts

individuals a les famílies del infants usuaris del servei de menjador de l’EBM La Baldufa, integrada dins el
Servei Municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la Família de Masquefa.

2.- En les esmentades bases, el punt 2.1. Convocatòria pública, diu: “El procediment per a la concessió

dels ajuts s’iniciarà mitjançant convocatòria pública, acordada per la Junta de Govern Local.
Aquesta resolució es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’edictes de
la seu electrònica de l’Ajuntament de Masquefa, i a la Base Nacional de Subvencions”.

3.- La Diputació de Barcelona, presta cooperació i assistència als governs locals en matèria d’escolarització
en primera infància, amb la finalitat de contribuir a l’accés a centres i serveis educatius públics del primer
cicle d’educació infantil sota els principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i
suficiència financera. El terme escolarització fa referència al conjunt de prestacions que permeten garantir
l’accés efectiu a centres d’educació infantil de primer cicle, inclosa l’escolaritat, el menjador i l’acollida.
4.- L’Ajuntament de Masquefa, contempla destinar cinc-mil sis-cents euros (5.600,00€) a ajuts als usuaris del
servei de menjador de l’escola bressol municipal durant el curs 2021-2022.
5.- Aquests ajuts tenen per objectiu minorar el cost del servei de menjador per a aquelles famílies que a
més de fer front a la despesa d’escola bressol, necessiten d’aquest servei complementari, per tal que la
despesa total que hagin de suportar no sigui tant costosa. Els ajuts estan vinculats al servei de menjador de
cada curs, i si durant el curs, el servei de menjador queda suspès per qualsevol causa que alteri el
funcionament habitual de l'escola bressol, els ajuts de menjador quedaran suspesos fins el moment que es
torni a prestar el servei, en que es tornaran a activar. En cap cas, es traslladaran al curs següent o es
compensaran de cap altra manera.
Fonaments de Dret:
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les delegacions
efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2019DECR000869 de
data 1 de juliol de 2019.
En conseqüència, la Junta de Govern Local,
ACORDA:
Primer.- Aprovar la convocatòria de la concessió d’ajuts individuals a les famílies del infants usuaris del
servei de menjador de l’EBM La Baldufa, integrada al Servei Municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la
Família de Masquefa, pel curs 2021-2022, que consta a l’Annex I del present acord.

Segon.- Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds s’estableix entre els dies 1 i 15 de
juliol de 2021, ambdós inclosos. En el cas que tancat aquest període de presentació de sol·licituds, resti
crèdit pressupostari, es valoraran les sol·licituds presentades amb posterioritat, fins el 31 d’octubre de
2021.
Tercer.- Aprovar l’imprès de sol·licitud de la convocatòria de la concessió d’ajuts individuals a les famílies
del infants usuaris del servei de menjador de l’EBM La Baldufa, integrada al Servei Municipal d’Atenció a la
Petita Infància i a la Família de Masquefa per al curs 2021-2022, que consta a l’Annex II del present acord.
Quart.- Aprovar que el beneficiari/a haurà de presentar l’acceptació de l’ajut atorgat, en el termini màxim
de cinc dies des de l’obertura de la notificació.
Cinquè.- Aprovar l’autorització d’una despesa de cinc mil sis-cents euros (5.600,00€) amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
Pressupost 2021. Import 1.600,00€. Aplicació pressupostària 340-323-48000 i número operació
22021/4294.
Pressupost 2022. Import 4.000,00€. *Aplicació pressupostària 340-323-48000 i número operació
220219/26.*

* El crèdit de l’aplicació pressupostària queda subjecte a l’aprovació del pressupost 2022.

Sisè.-. Determinar que els imports dels ajuts es resoldran identificant els menús que s’han previst que es
consumiran d’octubre a desembre de 2021, i els previstos de gener a juliol de 2022. Es recomana exhaurir
els menús atorgats en el primer període (octubre-desembre).
Setè.- Publicar aquest acord i les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS), i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Masquefa (e-tauler).
Vuitè.- Informar d’aquest acord a les famílies dels infants matriculats a l’EBM La Baldufa, i a l’empresa
gestora del Servei Municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la Família.
ANNEX I
“CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS A LES FAMÍLIES DELS INFANTS USUARIS
DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’EBM LA BALDUFA, INTEGRADA DINS EL SERVEI MUNICIPAL
D’ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA I A LA FAMÍLIA DE MASQUEFA, PEL CURS 2021-2022.”

1. Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries de l’ajut regulat en les presents bases aquelles persones empadronades a
Masquefa que siguin usuaris de l’escola bressol, i que necessitin fer ús del servei de menjador.
Són requisits per poder sol·licitar l’ajut individual de menjador escolar de l’escola bressol municipal:
-

Estar matriculat a la l’EBM La Baldufa.
Estar empadronat a Masquefa tant l’infant usuari del servei, com qui tingui i exerceixi la
seva pàtria potestat.
Presentar la sol·licitud en l’imprès annex 1 i la documentació acreditativa en els terminis
establerts per la corresponent convocatòria.

-

No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics.
No tenir cap deute per qualsevol concepte amb el Servei Municipal d’Atenció a la Petita
Infància i a la Família i ni amb l’Ajuntament de Masquefa.

L’acompliment del requisit d’empadronament serà comprovat d’ofici per l’ajuntament, però els
sol·licitants podran presentar la documentació que creguin necessària.
L’acompliment del requisit d’estar matriculat al servei serà comprovat d’ofici per l’ajuntament.

2. Termini de presentació
Les sol·licituds es podran presentar entre els dies 1 i 15 de juliol de 2021, ambdós inclosos.
En cas que tancat aquest període de presentació de sol·licituds, resti crèdit pressupostari, es valoraran
les sol·licituds presentades amb posterioritat, fins el 31 d’octubre de 2021.
Les persones interessades en sol·licitar aquests ajuts han de presentar l’imprès de sol·licitud i la
documentació acreditativa. L’imprès de sol·licitud es trobarà a disposició de les famílies a la web de
l’Ajuntament de Masquefa www.masquefa.cat, durant el període de presentació de sol·licituds.
Només podrà presentar-se una sol·licitud d’ajut per família.
La sol·licitud es presentarà al registre d’entrada de l’Ajuntament a través de la seu de tramitació
electrònica que es troba a la web www.masquefa.cat o presencialment, Oficina d’Atenció al Vilatà
(OAV) C. Major, 93, amb cita prèvia.
3. Sol·licituds i documentació que haurà de presentar el sol·licitant
La documentació que cal presentar és la següent:
 Imprès de sol·licitud (disponible a l’Oficina d’Atenció al Vilatà o a la web www.masquefa.cat).
 Documentació referent a la informació econòmica de tots els membres de la unitat familiar.
o

Declaració de renda de l'exercici 2020 i informe de vida laboral actualitzat de tots els
membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

- Només en el cas de no tenir obligació de fer la declaració de renta, o en cas que no s’hagi
treballat mai, caldrà presentar alguna de les següents documentacions dels membres de la unitat
familiar majors de 16 anys:
o
o

Informe de vida laboral actualitzat + certificat de retencions de l'empresa 2020
(sol·licitar-ho a la mateixa empresa).
Informe de vida laboral actualitzat + certificat del SOC què especifiqui si es rep o no
prestació d’atur + certificat de l’INSS que especifiqui si es beneficiari o no d’una pensió.

- Qualsevol altra documentació que es consideri necessària per tal d'acreditar la situació
econòmica de la unitat familiar.
Documentació complementària:

o

En cas de separació o divorci: sentència de separació/divorci i conveni regulador on figuri
l'import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas que estigui en tràmit,
cal presentar un document que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant d'interposició
de la demanda, document notarial...). En cas d'incompliment, cal presentar còpia de la
corresponent denúncia.

o

En cas de discapacitat superior al 33% de qualsevol membre de la unitat familiar: Resolució de
reconeixement del grau de discapacitat o targeta acreditativa vigent.

o

En cas de dependència d’algun membre de la unitat familiar: Resolució de reconeixement de
dependència.

o

En cas de família nombrosa o monoparental: Resolució de reconeixement o carnet
acreditatiu vigent.

Les bases de la convocatòria i tota la informació la podeu trobar a la web municipal www.masquefa.cat .
Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb la regidoria d’Educació al 93.772.50.30 o escriure a
educacio@masquefa.net.
4. Criteris per a l’atorgament dels ajuts
Familiars:
Nombre de menors de menys de divuit anys de la unitat familiar.
Ser família monoparental o nombrosa.
L’existència de membres del nucli familiar afectats per discapacitats en grau
no inferior al 33%.
Tenir un germà al centre.
Comptar amb el reconeixement de grau i nivell de dependència d’algun
membre de la unitat familiar.
Econòmics:
Renda de la unitat familiar.
Socials:
Intervenció i/o pla de treball de Benestar Social.

1 punt per fill, fins a un
màxim de 3 punts.
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
Fins a 4 punts
Fins a 4 punts

5. Import dels ajuts
L’import corresponent dels ajuts que es convoquen es farà efectiu a càrrec de l’aplicació pressupostària
340-323-48000 amb una despesa total pel curs 2021-2022 de 5.600,00€.
Els ajuts restaran supeditats a la consignació pressupostària disponible, al nombre de sol·licituds
presentades i als criteris per a l’atorgament dels ajuts especificats en el punt 3 de les bases reguladores
dels ajuts.
Els imports dels ajuts atorgats es resoldran identificant els menús corresponents al període d’octubre a
desembre de 2021, i els previstos de gener a juliol de 2022. Es recomana exhaurir els menús atorgats
en el primer període (octubre-desembre); en cas que no sigui així, els restants es podran incorporar
com a despesa al 2022, sempre que el pressupost així ho contempli.

ANNEX II

DADES DEL
SOL·LICITANT

SOL·LICITUD D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR D'INFANTS DE 0 A 3 ANYS
Nom i cognoms
(pare, mare o tutor)
Domicili
Població

DNI/NIE
Núm
Codi Postal

Pis

Porta

Telèfon

Correu electrònic
Data naixement

DADES DE
L’ALUMNE

Nom i cognoms de l'alumne/alumnes

DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER TAL DE FER LA VALORACIÓ
(No es valorà la sol·licitud si no s’aporta tota la documentació necessària)
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
Declaració de renda de l'exercici 2020 i informe de vida laboral actualitzat de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.
En cas de no estar obligats a fer la declaració de la renda o en cas que no s’hagi treballat mai,
caldrà presentar alguna de les següents documentacions dels membres de la unitat familiar majors
de 16 anys:
Informe de vida laboral actualitzat + certificat de retencions de l'empresa 2020 (sol·licitar-ho a
la mateixa empresa).
Informe de vida laboral actualitzat + certificat del SOC en què s'especifiqui si es rep o no
alguna prestació d’atur + certificat de l’INSS en que s’especifiqui si es beneficiari o no d’una
pensió.
Altra documentació que es consideri oportuna per tal d'acreditar la situació econòmica de la
unitat
familiar:______________________________________________________________
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
En cas de separació o divorci:
Sentència de separació/divorci i conveni regulador on figuri l'import mensual a percebre en
concepte de manutenció/pensió. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti
aquesta situació (fotocòpia justificant d'interposició de la demanda, document notarial...)
En el cas d’impagament de la pensió d'aliments:
Denúncia/demanda judicial acreditativa actualitzada
En cas de discapacitat igual o superior al 33% de qualsevol membre de la unitat familiar:
Resolució de reconeixement del grau de discapacitat o targeta acreditativa vigent
En cas de dependència d’algun membre de la unitat familiar:
Resolució de reconeixement de dependència
En cas de família nombrosa o monoparental:
Resolució de reconeixement o carnet vigent acreditatiu

SOL·LICITO ajut de menjador d'escola bressol pel curs 2021-2022.
Signatura del sol·licitant:
Masquefa,

de

de 2021

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa. Adreça postal: carrer Major, 91-93, 08783, Masquefa.
Telèfon: 93 772 50 30. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de
caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió del dret de les persones a relacionar-se amb l’Ajuntament.
Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les finalitats legalment establertes. Exercici de
drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la
informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer Major, 91-93. Telèfon 93 772 50 30 o bé a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament https://seu-e.cat/web/masquefa

I perquè així consti, lliuro el present certificat, amb l’advertiment previst a l’art. 206 RD 2568/1986 i a
reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, per ordre i amb el vistiplau de
l’alcalde.
Masquefa, el dia de la data de la signatura digital
El secretari acctal,
Ramon Rigol Nutó

Vist i plau
L’alcalde,
Xavier Boquete i Saiz

