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Núm. 3501
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
Edicte d’aprovació de la modificació de les bases generals d’ajuts individuals de menjadors escolars i ajuts de desplaçament 2018/2019

El Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el 12 d’abril de 2018, va aprovar la
modificació de les bases generals que regulen els ajuts individuals de menjadors escolars i ajuts de desplaçament - 2018/2019.
Aquestes bases es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils mitjançant anuncis al BOP, DOGC i al
taulell d’anuncis de la Corporació, a fi i efecte que es puguin presentar al·legacions. En cas que no es produeixin al·legacions,
reclamacions, ni suggeriments s’entendran definitivament aprovades.
Acord que es fa públic als efectes oportuns.
Olot, la Garrotxa, 18 d’abril de 2018
Joan Espona i Agustín
President

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADORS
ESCOLARS I AJUTS DE DESPLAÇAMENT
I.	MARC JURÍDIC
L’article 6 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació, disposa que les administracions públiques, a fi de facilitar l’accés en
condicions d’equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments
declarats gratuïts, han d’oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o
en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes. Els ajuts
poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies.
L’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització
comarcal de Catalunya disposa que la comarca podrà exercir les competències que li delegui o li assigni l’Administració de
la Generalitat d’acord amb el que estableix la legislació de règim local. D’altra banda tant l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local, com el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, estableixen el principi de cooperació entre administracions de diferent àmbit territorial.
El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades competències de la Generalitat de Catalunya en
matèria d’ensenyament.
El Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de menjador i fa referència a les disposicions addicionals 1ª i 2ª a la
possibilitat que els consells comarcals gestionin el servei escolar de menjador i els ajuts de menjador.
El Consell Comarcal de la Garrotxa i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya tenen vigent un conveni
per a la delegació de competències en relació a la gestió dels servei de transport escolar i per a la gestió del servei de menjador
i altres prestacions en matèria d’ensenyament.
En virtut de la legislació descrita i del Conveni de delegació de competències, resulta facultat el Consell Comarcal per aprovar
les bases que han de regular els ajuts individuals de menjador que tot seguit es descriuen.
II. CLASSES D’AJUTS
En cas de presentació simultània de diverses sol·licituds d’ajuts de les regulades en aquestes bases, s’atorgarà aquell ajut
l’import del qual sigui el més elevat. L’ajut de desplaçament pot ser compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut de menjador.
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III. SOL·LICITUDS I TERMINIS
Les persones interessades en aquesta convocatòria hauran de presentar les sol·licituds juntament amb tota la documentació
especificada segons els impresos normalitzats que facilitarà el Consell Comarcal de la Garrotxa.
El període de presentació de sol·licituds finalitzarà el 8 de juny.
Només en casos excepcionals el termini de presentació de la sol·licitud podrà prorrogar-se durant el període de curs escolar.
Aquests són:
-	Nova matrícula.
-

Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.

-

Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament
justificada.

I. Ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques
1.	Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per a necessitats socioeconòmiques i
geogràfiques, d’acord amb la disposició pressupostària, per als alumnes que cursin segon cicle d’educació infantil, primària i
secundària en centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament o concertats de la comarca de la Garrotxa.
2. Beneficiaris
Podran optar a aquests ajuts els alumnes que reuneixin els requisits següents:
- Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments
de segon cicle d’educació infantil i ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
- No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
- Fer ús del servei de menjador escolar.
-No estar en acolliment residencial.
Per la naturalesa de l’ajut i l’especificat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels
requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 35/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats (annex I) que estarà a l’abast de les persones interessades
al centres educatius, al Consell Comarcal i a la web: www.garrotxa.cat. Cada família presentarà una sol·licitud única pel
nombre de germans escolaritzats al mateix centre escolar.
3.1 Documentació obligatòria
A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi, en qualsevol cas, la documentació següent:
•	Original del volant de convivència de l’alumne sol·licitant amb la resta de membres de la unitat familiar actual.
• Còpia del NIF/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne sol·licitant, i de tots els membres que figurin al
volant de convivència i que tinguin l’obligació legal de disposar-ne, si no en tenen, certificat de naixement o llibres de
família.
3.2 Documentació complementària
3.2.1 Per acreditar situacions específiques de la unitat familiar :
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a) Família nombrosa: s’acreditarà mitjançant fotocòpia del carnet vigent.
b) Família monoparental: s’acreditarà mitjançant fotocòpia del carnet vigent.
c) Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència.
d) Discapacitat: s’acreditarà mitjançant fotocòpia del certificat de discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones
amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d’altres comunitats
autònomes.
e) Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que
tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple
alimentació, el vestit i l’allotjament.
f) Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
3.2.2 Valoració per part dels serveis socials per situació social de risc:
Les famílies ateses pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa hauran de declarar aquesta situació a la sol·licitud.
Caldrà aportar un informe social que especificarà si es tracta d’una situació de risc social o risc social greu.
El Consell Comarcal podrà requerir qualsevol altra documentació amb la finalitat de complementar la valoració de la
sol·licitud.
3.2.3 Autoritzacions:
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització per tal que el consell Comarcal pugui traslladar la documentació
necessària a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l’alumne.
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el
Consell Comarcal o el Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a l’ Agència Tributària dades relatives a la renda i
patrimoni familiar, o altres administracions, la qual haurà d’estar degudament signada pels majors d’edat.
4. Consideracions dels membres computables de la unitat familiar.
Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a
o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que
convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan
es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva
residència al mateix domicili que els anteriors amb el volant de convivència corresponent.
En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el
sol·licitant de l’ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida
per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
A) Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar.
a.1) Unitats familiar amb situació de custòdia compartida.
En els casos de custòdia compartida, es consideren membres de la unitat familiar únicament: el sol·licitant, els
seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests. En el cas que només el necessiti un dels
progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de
custòdia que estableixi el conveni regulador.
a.2) Unitats familiars amb situació de violència de gènere.
En aquests casos caldrà actuar atenent al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions
de violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista (DOGC Núm.5123 – 2.5.2008).
5. Càlcul de la renda familiar
El Departament d’Ensenyament o el Consell Comarcal calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents
a l’exercici 2017 de cada un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons
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s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones
físiques.
a.1) Per la determinació de la renda dels membres computable que hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de
les persones físiques, es procedirà de la manera següent:
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de
guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2013 a 2016, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari del
2013,2014, 2015 i 2016 a integrar a la base imposable de l’estalvi.
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració
per l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l’apartat primer descrit a la lletra a.1),
i del resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.
a.1.1) En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no
tributables o exempts contributius, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:
•	Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
•	Les persones que percebin la Renda garantida de ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat
•	Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà
aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2017.
En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra
documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d’adjudicació.
a.2) Deduccions de la renda familiar
A l’efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, un cop calculada la renda familiar a efectes
de l’ajut, s’aplicaran les següents deduccions::
-

El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents dels
sustentadors principals

-	La quantitat de 500,00€ per motius de durada del desplaçament i distància, quan concorrin les situacions següents:
Que l’alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts des del
seu domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al centre on està escolaritzat
Que l’alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d’Ensenyament o el més proper al seu domicili
familiar. En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos
en l’àrea d’influència determinada i pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat,
aquell que li correspon, per la Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l’alumne en un centre
diferent, per manca d’oferta educativa, també s’entendrà que aquest és el proposat pel Departament.
No tenir el servei de transport escolar de caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
-	La quantitat de 800,00€ per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar,
quan acrediti la condició de família monoparental.
a.3) En cas que no s’obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments caldrà que tots els membres de la unitat
familiar aportin la documentació necessària, expedida pels organismes competents, per tal de determinar la renda familiar,
els rendiments patrimonials i el volum de negoci.
6. Valoració dels ajuts
La valoració d’aquests ajuts es farà segons l’annex II.
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7. Atorgament dels ajuts
L’atorgament o la denegació dels ajuts es farà mitjançant un Decret de la Presidència, prèvia valoració efectuada per una
comissió de valoració del servei d’educació, que presentarà una proposta de concessió dels ajuts, d’acord amb les puntuacions
i barems que s’esmenten en aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària que en resulta de l’addenda
econòmica pel curs vigent del Conveni signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal de la Garrotxa
Es comunicarà per escrit la resolució a la direcció del centre i a cadascuna de les persones sol·licitants.
Els sol·licitants que ho hagin fet constar a la sol·licitud, rebran notificacions i/o comunicacions electròniques, les quals es
dipositaran a la seu electrònica del Consell Comarcal. El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a
l’interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació o comunicació. El correu i/o SMS
s’envien a títol merament informatiu.
Aquest consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del
servei de notificacions electròniques següents:
• Rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les noves notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la
bústia o telèfon indicats.
• Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització. Si transcorregut el termini
de 10 dies no ha accedit a l’adreça electrònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà
practicada.
• Des del moment en què s’accedeix a la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.
8. Forma de justificació
El gestor del servei de menjador del centre escolar presentarà, d’acord amb les instruccions i format que indiqui el Consell
Comarcal, la justificació mensual de l’ús efectiu dels ajuts de menjador.
9. Pagament dels ajuts
A partir de la justificació emesa pel gestor del servei de menjador, el Consell Comarcal calcularà els ajuts.
El pagament d’aquests ajuts es realitzarà en el compte corrent que hagi fet constar el gestor del servei de menjador, especificant
qui n’és el titular. La persona responsable de la liquidació i cobrament dels imports deguts pel servei de menjador, descomptaran
l’import subvencionat a cada beneficiari, de la liquidació de la quota total del servei de menjador que correspongui pagar al
beneficiari.
10. Baixes, renúncies i trasllats
Quan un alumne beneficiari de l’ajut de menjador escolar causi baixa per canvi de residència en una altra comarca, el centre
docent ho comunicaran al Consell Comarcal. Els alumnes que provinguin d’un centre escolar d’una altra comarca i tingui
concedit un ajut de menjador, automàticament tindran el mateix percentatge d’ajut que el que tenien concedit pel mateix
concepte en l’altra comarca. Caldrà que el gestor del servei en comuniqui l’alta i fer la sol·licitud corresponent.
II. Regularització i tramitació dels ajuts individuals de menjador dels centres concertats
1.	Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts per a menjadors de centres privats concertats i desplaçament, sempre
d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
2. Beneficiaris
Aquells alumnes de primària i ensenyament secundari obligatori (ESO) de la comarca de la Garrotxa, que s’hagin de desplaçar
fora del seu municipi i que, d’acord amb el mapa escolar, optin per matricular-se en un centre privat concertat.
3. Sol·licitud i documentació
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La sol·licitud es formalitzarà mitjançant l’imprès normalitzat (annex III) que estarà a l’abast de les persones interessades al
centres educatius, al Consell Comarcal i a la web: www.garrotxa.cat. Cada família presentarà una sol·licitud per alumne. És
necessari indicar el número de telèfon mòbil i/o correu electrònic a efectes de rebre per mitjans electrònics notificacions i/o
comunicacions relatives a aquesta convocatòria
4. Valoració i atorgament dels ajuts
L’atorgament o la denegació de les ajudes es farà mitjançant un Decret de Presidència, una vegada valorades totes les
sol·licituds i en funció de la disponibilitat pressupostària que en resulta de l’addenda econòmica pel curs vigent del Conveni
signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa. Pel que fa a
l’ajut de menjador la quantitat atorgada serà el que fixi del Departament d’Ensenyament. Pel que fa al desplaçament estarà en
funció de les disponibilitats pressupostàries, es comptabilitzarà com a màxim 2 viatges (matí i tarda)
Es comunicarà per escrit la resolució a la direcció del centre i a cadascuna de les persones interessades.
Els sol·licitants que ho hagin fet constar a la sol·licitud, rebran notificacions i/o comunicacions electròniques, les quals es
dipositaran a la seu electrònica del Consell Comarcal. El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a
l’interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació o comunicació. El correu i/o SMS
s’envien a títol merament informatiu.
Aquest consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del
servei de notificacions electròniques següents:
• Rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les noves notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la
bústia o telèfon indicats.
• Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització. Si transcorregut el termini
de 10 dies no ha accedit a l’adreça electrònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà
practicada.
• Des del moment en què s’accedeix a la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.
5. Forma de justificació
La direcció del centre presentarà, d’acord amb les instruccions i format que indiqui el Consell Comarcal, la justificació mensual
de l’ús efectiu dels ajuts de menjador.
6. Pagament dels ajuts
A partir de la justificació emesa pel centre, el Consell Comarcal calcularà els ajuts.
El pagament d’aquests ajuts es farà directament al beneficiari de la sol·licitud.
III. Ajuts individuals de menjador per a una distribució equilibrada d’alumnes amb necessitats educatives especials
1.	Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts per a menjador als alumnes amb necessitats educatives especials que a partir
de l’estudi de població escolar l’administració recomani l’escolarització en un centre concertat o en un centre d’una zona que
no sigui el que li pertoca segons mapa escolar.
2. Beneficiaris
Els alumnes amb necessitats educatives especials que es desplacin a un centre concertat o en un centre molt allunyant (la
distància entre el domicili i el centre serà superior a 1,5 km en el cas de primària i 2km en el cas de secundària).
3. Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats (annex I) que estarà a l’abast de les persones interessades
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al centres educatius, al Consell Comarcal i a la web: www.garrotxa.cat. Cada família presentarà una sol·licitud única pel
nombre de germans escolaritzats al mateix centre escolar.
3.1 Documentació obligatòria
A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi, en qualsevol cas, la documentació següent:
•	Original del volant de convivència de l’alumne sol·licitant amb la resta de membres de la unitat familiar.
• Còpia del NIF/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne sol·licitant, i de tots els membres que figurin al
volant de convivència i que tinguin l’obligació legal de disposar-ne, si no en tenen, certificat de naixement o llibres de
família.
4. Valoració dels ajuts.
Pel que fa a l’ajut de menjador la quantitat atorgada serà el preu del menjador segons el centre que estiguin matriculats i
fins el màxim que fixi del Departament d’Ensenyament. D’acord amb les disponibilitats pressupostàries i en funció de les
sol·licituds presentades.
5. Atorgament dels ajuts
L’atorgament o la denegació de les ajudes es farà mitjançant un Decret de Presidència, una vegada valorades totes les
sol·licituds i en funció de la disponibilitat pressupostària que en resulta de l’addenda econòmica pel curs vigent del Conveni
signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
Pel que fa a l’import de l’ajut de menjador la quantitat atorgada es podrà determinar d’acord amb les resolucions que
determinin els Serveis Territorials d’Ensenyament de Girona
Es comunicarà per escrit la resolució a la direcció del centre i a cadascuna de les persones interessades.
Els sol·licitants que ho hagin fet constar a la sol·licitud, rebran notificacions i/o comunicacions electròniques, les quals es
dipositaran a la seu electrònica del Consell Comarcal. El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a
l’interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació o comunicació. El correu i/o SMS
s’envien a títol merament informatiu.
Aquest consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del
servei de notificacions electròniques següents:
• Rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les noves notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la
bústia o telèfon indicats.
• Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització. Si transcorregut el termini
de 10 dies no ha accedit a l’adreça electrònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà
practicada.
• Des del moment en què s’accedeix a la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.
6. Forma de justificació
El gestor del servei de menjador del centre escolar presentarà, d’acord amb les instruccions i format que indiqui el Consell
Comarcal, la justificació mensual de l’ús efectiu dels ajuts de menjador.
7. Pagament dels ajuts
A partir de la justificació emesa pel gestor del servei de menjador, el Consell Comarcal calcularà els ajuts.
El pagament d’aquests ajuts es realitzarà en el compte corrent que hagi fet constar el gestor del servei de menjador, especificant
qui n’és el titular. La persona responsable de la liquidació i cobrament dels imports deguts pel servei de menjador, descomptaran
l’import subvencionat a cada beneficiari, de la liquidació de la quota total del servei de menjador que correspongui pagar al
beneficiari.
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IV. Gratuïtat de menjador
1.	Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar la gratuïtat de menjador als alumnes de primària i ensenyament secundari
obligatori (ESO) de la comarca de la Garrotxa, sempre d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
2. Beneficiaris
Podran optar a aquests ajuts els alumnes d’ensenyaments obligatoris o que cursin segon cicle d’educació infantil en centres
docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de
residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.
3. Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats (annex I) que estarà a l’abast de les persones interessades
al centres educatius, al Consell Comarcal i a la web: www.garrotxa.cat. Cada família presentarà una sol·licitud única pel
nombre de germans escolaritzats al mateix centre escolar. És necessari indicar el número de telèfon mòbil i/o correu electrònic
a efectes de rebre per mitjans electrònics notificacions i/o comunicacions relatives a aquesta convocatòria.
4. Valoració i atorgament dels ajuts
L’atorgament o la denegació de les ajudes es farà mitjançant un Decret de Presidència, una vegada valorades totes les
sol·licituds i en funció de la disponibilitat pressupostària que en resulta de l’addenda econòmica pel curs vigent del Conveni
signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
Pel que fa a l’ajut de menjador la quantitat atorgada serà el que fixi del Departament d’Ensenyament. Es comunicarà per escrit
la resolució a la direcció del centre i a cadascuna de les persones interessades.
Els sol·licitants que ho hagin fet constar a la sol·licitud, rebran notificacions i/o comunicacions electròniques, les quals es
dipositaran a la seu electrònica del Consell Comarcal. El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a
l’interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació o comunicació. El correu i/o SMS
s’envien a títol merament informatiu.
Aquest consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del
servei de notificacions electròniques següents:
• Rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les noves notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la
bústia o telèfon indicats.
• Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització. Si transcorregut el termini
de 10 dies no ha accedit a l’adreça electrònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà
practicada.
• Des del moment en què s’accedeix a la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.
5. Forma de justificació
El gestor del servei de menjador del centre escolar presentarà, d’acord amb les instruccions i format que indiqui el Consell
Comarcal, la justificació mensual de l’ús efectiu dels ajuts de menjador.
6. Pagament dels ajuts
A partir de la justificació emesa pel gestor del servei de menjador, el Consell Comarcal calcularà els ajuts.
El pagament d’aquests ajuts es realitzarà en el compte corrent que hagi fet constar el gestor del servei de menjador, especificant
qui n’és el titular. La persona responsable de la liquidació i cobrament dels imports deguts pel servei de menjador, descomptaran
l’import subvencionat a cada beneficiari, de la liquidació de la quota total del servei de menjador que correspongui pagar al
beneficiari.
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V. Ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat escolaritzat a la comarca de la Garrotxa
1.	Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria es l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament als alumnes escolaritzats en centres
escolars públics d’ensenyament primari i secundari obligatori (ESO) de la comarca de la Garrotxa, segons el mapa escolar
i d’educació especial, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è.
2. Beneficiaris
Podran sol·licitar l’ajut els alumnes que compleixin algun dels supòsits següents:
1. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics d’ensenyament primari i secundari (ESO) de la comarca que
s’hagin de desplaçar des del seu domicili habitual al centre escolar que els correspon per mapa escolar i que la
distància sigui superior a 3 km
2. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics d’ensenyament primari i secundari (ESO) de la comarca que
s’hagin de desplaçar des del seu domicili habitual fins a la parada de transport escolar col·lectiu més propera, sempre
i quan la distància sigui superior a 3 km.
3. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics d’ensenyament primari i secundari (ESO) de la comarca que
s’hagin de desplaçar des del seu domicili habitual fins a la parada de transport regular, sempre i quan la distància
sigui superior a 3 km.
4. Els alumnes d’educació especial escolaritzats a centres escolars públics de la comarca que no puguin ser atesos per
cap servei de transport escolar col·lectiu.
5. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics d’ensenyament primari i secundari (ESO) de la comarca que sigui
aconsellable un canvi de recurs educatiu sempre que es disposi de la resolució del director dels Serveis Territorials del
Departament d’Ensenyament.
En tots els casos, l’alumne sol·licitant d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat en el centre escolar que els correspon per mapa
escolar o en funció dels casos suficientment justificats al més proper al seu domicili habitual
3. Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats (annex IV) que estarà a l’abast de les persones
interessades al centres educatius, al Consell Comarcal i a la web: www.garrotxa.cat. Cada família presentarà una sol·licitud
única pel nombre de germans escolaritzats al mateix centre escolar. És necessari indicar el número de telèfon mòbil i/o correu
electrònic a efectes de rebre per mitjans electrònics notificacions i/o comunicacions relatives a aquesta convocatòria
4. Valoració de les sol·licituds
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries i en funció de les sol·licituds presentades.
Les sol·licituds que s’acullin al supòsit 1 es valoraran calculant la distància en kms. des del domicili fins al centre d’ensenyament
multiplicat per l’import del quilòmetre que s’establirà a la convocatòria anual d’ajuts. Es comptabilitzarà un màxim de 2
viatges (matí i tarda)
Les sol·licituds que s’acullin al supòsit 2 es valoraran calculant la distància en kms des del domicili fins a la parada de
transport escolar col·lectiu més propera multiplicat per l’import del quilòmetre que s’establirà a la convocatòria anual d’ajuts.
Es comptabilitzarà un màxim de 2 viatges (matí i tarda)
Les sol·licituds que s’acullin al supòsit 3 es valoraran calculant la distància en kms des del domicili fins a la parada de
transport regular més propera multiplicat per l’import del quilòmetre que s’establirà a la convocatòria anual d’ajuts. Es
comptabilitzarà un màxim de 2 viatges (matí i tarda).En aquest cas també s’abonarà el preu del tiquet del transport regular
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En el cas que un alumne es pugui acollir a més d’un supòsit s’optarà pel supòsit més econòmic.
En el cas de germans escolaritzats al mateix centres es valorarà un viatge d’anada i un viatge de tornada si la diferència entre
els hores d’acabament dels horaris de tarda és igual o inferior a 1 hora. Si és superior a 1 hora es valorarà més d’un viatge de
tornada.
En el cas de germans escolaritzats en diferents centres escolars es valorarà el viatge d’anada més llarg i el viatge de tornada
més llarg si la distància entre les hores d’acabament dels horaris de tarda és igual o inferior a 1 hora. Si és superior a 1 hora es
valorarà més d’un viatge de tornada.
5. Atorgament dels ajuts
L’atorgament o la denegació de les ajudes es farà mitjançant un Decret de Presidència, una vegada valorades totes les
sol·licituds i en funció de la disponibilitat pressupostària que en resulta de l’addenda econòmica pel curs vigent del Conveni
signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
Es comunicarà per escrit la resolució a la direcció del centre i a cadascuna de les persones interessades.
Els sol·licitants que ho hagin fet constar a la sol·licitud, rebran notificacions i/o comunicacions electròniques, les quals es
dipositaran a la seu electrònica del Consell Comarcal. El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a
l’interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació o comunicació. El correu i/o SMS
s’envien a títol merament informatiu.
Aquest consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del
servei de notificacions electròniques següents:
• Rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les noves notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la
bústia o telèfon indicats.
• Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització. Si transcorregut el termini
de 10 dies no ha accedit a l’adreça electrònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà
practicada.
• Des del moment en què s’accedeix a la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada
6. Forma de justificació
La direcció del centre escolar presentarà, d’acord amb les instruccions i format que indiqui el Consell Comarcal, la justificació
trimestral de l’assistència a l’escola.
7. Pagament dels ajuts
A partir de la justificació emesa pel centre, el Consell Comarcal calcularà els ajuts.
El pagament d’aquests ajuts es farà directament al beneficiari de la sol·licitud.
Quant el desplaçament es faci mitjançant el servei de transport públic, caldrà la presentació dels justificants originals del
tiquet adquirit, pel sistema més econòmic que tingui establert l’empresa de transports amb qui es faci el desplaçament.
IV. REVISIÓ I REVOCACIÓ DELS AJUTS
El Consell Comarcal podrà demanar informació sobre aquestes ajudes per qualsevol dels procediments que estimi oportú els
efectes de comprovar que les dades facilitades són les correctes.
El Consell Comarcal de la Garrotxa es reserva el dret de demanar qualsevol documentació als usuaris del servei a fi de
garantir-ne una correcta utilització, i la justificació de les ajudes. Així mateix, i amb la mateixa finalitat, el Consell Comarcal
podrà sol·licitar a qualsevol altre administració, qualsevol altre dada o documentació que consideri d’especial rellevància per
acreditar la correcta gestió dels ajuts.
En el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l’ajuda incompleix qualsevol de les condicions establertes en aquestes
bases o no utilitza l’ajuda per als fins sol·licitats, el Consell Comarcal pot revocar o suspendre l’ajuda.
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V. PROTECCIÓ DE DADES
En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que en
omplir aquesta sol·licitud les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat del Consell
Comarcal de la Garrotxa, amb la finalitat de prestar-vos els serveis sol·licitats. Així mateix us informem de la possibilitat
d’exercir, en qualsevol moment, dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal
mitjançant un correu electrònic dirigit a ccgarrotxa@garrotxa.cat o bé mitjançant un escrit dirigit a Consell Comarcal de la
Garrotxa, Av. Onze de setembre, 22 – 17800 Olot.
En qualsevol moment i d’acord amb la normativa vigent, qualsevol interessat podrà cancel·lar el canal telemàtic demanant-ho
expressament amb una instància presentada per escrit al Consell Comarcal de la Garrotxa (Av. Onze de setembre, 22 – 17800
Olot.)
VI. ACCEPTACIÓ
La presentació de la sol·licitud a la convocatòria d’ajuts suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
VII. BASE ADDICIONAL
Excepcionalment, el Consell Comarcal de la Garrotxa podrà atorgar un ajut de menjador escolar davant de situacions d’alt
risc social degudament acreditades pels equips d’atenció social primària tot i superar els llindars de renda i/o la puntuació
establerta a les Bases, o ajuts complementaris de menjador per situacions extremes documentades.
Olot, La Garrotxa, 12 d’abril de 2018
El President del Consell Comarcal de la Garrotxa
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