Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

ANUNCIO
Convocatoria de ayudas económicas a los comedores escolares de los centros de primaria con menos de
75 comensales de media - curso 2019/2020,

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria. El texto completo se puede consultar
en la base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

https://bop.diba.cat

La Junta de Gobierno del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sesión del día 4 de junio de 2020, aprobó
la convocatoria de otorgamiento de ayudas económicas a los Comedores escolares de los centros de
primaria con menos de 75 comensales de media (exp. G7004-000013/2020) correspondiente al curso
escolar 2019-2020, con la cuantía máxima destinada de 8.000 € a cargo de la aplicación 320.48030 del
presupuesto de 2020.

Pàg. 1-4

La Junta de Gobierno del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sesión del día 9 de mayo de 2019,
aprobó inicialmente las bases para el otorgamiento de ayudas económicas a los comedores escolares de
los centros de primaria con menos de 75 comensales de media (exp. G7004-000011/2019).

A

BDNS (Identif.): 509646.

El objeto es establecer las normas que regirán la convocatoria para el otorgamiento de ayudas a los
comedores escolares de los centros de primaria con menos de 75 comensales de media.
Con esta línea de subvenciones el Consell Comarcal de l’Alt Penedès quiere ayudar económicamente al
mantenimiento de los comedores escolares que cuentan con pocas personas usuarias, al tratarse de un
servicio complementario del centro y, necesario para muchas familias, teniendo en cuenta su carácter
social y educativo.
3.- Beneficiarios:
Las escuelas públicas o AMPAS de la comarca de l’Alt Penedès que gestionan el servicio de comedor
escolar con menos de 75 personas usuarias fijas.
4.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
El plazo para la presentación de solicitudes es del 15 al 30 de junio de 2020, ambos incluidos.
Las solicitudes se presentarán telemáticamente a través de Internet en la web del CCAP
(www.ccapenedes.cat), en el apartado de Tràmits i gestions/Escoles o Entitats/Ensenyament/Menjador
escolar.
5.- Criterios y cuantías de la subvención.

Data 12-6-2020

2.- Objeto de la convocatoria:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Organismo: Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

CVE 2020014260

1.- Entidad otorgante.

1. Si es una escuela pequeña dispone, en general, de menos recursos, por lo tanto, se tendrá en cuenta
el número de alumnado escolarizado en el centro.

B

Se establecen tres criterios a valorar:
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2. Cuanto menor es el número de usuarios mayor resulta el coste del servicio de comedor. El segundo
criterio a tener en cuenta será el número de personas usuarias (media por día) que usan este servicio.
3. Se valora también la aportación de material y maquinaria que haga el centro.
La puntuación que se establece es:
1 punto

A

Número de alumnado escolarizado ( <=100)

de 1 a 12
de 13 a 25
de 26 a 40
de 41 a 74

https://bop.diba.cat

Número de personas usuarias fijas:
5 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

La cuantía a otorgar se distribuirá en función de la puntuación obtenida:
1 punto
De 2 a 5 puntos
De 6 a 8 puntos
Més de 8 puntos

100,00 €
500,00 €
750,00 €
850,00 €

El texto íntegro de las bases de la convocatoria se encuentra publicado en el BOPB de 17 de mayo de
2019:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&05/022019008775.pdf&1.
Vilafranca del Penedès. 2020-06-08
El presidente, Xavier Lluch Llopart

ANUNCI

Convocatòria d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75
comensals de mitjana - curs 2019/2020.
BDNS (Identif.): 509646.

CVE 2020014260

Tener en cuenta que únicamente el material inventariable (que no es susceptible de un rápido deterioro
por su uso) y no fungible. Este ítem sólo se valorará si el centro presenta las facturas.

Data 12-6-2020

5 puntos
3 puntos
1 punto

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

de 1.500 € a 2.000 €
de 1.000 € a 1.499 €
de 400 € a 999 €

Pàg. 2-4

Aportación durante el actual curso de maquinaria y material por el servicio (1)

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 4 de juny de 2020, va
aprovar la convocatòria d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de

B

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 9 de maig de 2019, va
aprovar inicialment les bases per a l’atorgament d’ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de
primària amb menys de 75 comensals de mitjana (exp. G7004-000011/2019).
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75 comensals de mitjana (exp. G7004-000013/2020) corresponents al curs escolar 2019-2020, amb la
quantia màxima destinada de 8.000 € a càrrec de l’aplicació 320.48030 del pressupost de 2020.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la
base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

L’objecte és establir les normes que regiran la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts als menjadors
escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana.
Amb aquesta línia de subvencions el Consell Comarcal de l’Alt Penedès vol ajudar econòmicament al
manteniment dels menjadors escolars que compten amb pocs usuaris, al tractar-se d’un servei
complementari del centre i, necessari per a moltes famílies, tenint en compte el seu caràcter social i
educatiu.

https://bop.diba.cat

2.- Objecte de la convocatòria:

Pàg. 3-4

Organisme: Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

A

1.- Entitat atorgant.

Les escoles públiques o AMPAS de la comarca de l’Alt Penedès que gestionen el servei de menjador
escolar amb menys de 75 persones usuàries fixes.
4.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds:

CVE 2020014260

3.- Beneficiaris:

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a través d'Internet al web del CCAP
(www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i gestions/Escoles o Entitats/Ensenyament/Menjador
escolar.

Data 12-6-2020

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 15 al 30 de juny de 2020, ambdós inclosos.

S’estableixen tres criteris a valorar:
Si és un escola petita disposa, en general, de menys recursos, per tant, es tindrà en compte el nombre
d’alumnat escolaritzat en el centre.
Com menor és el nombre de persones usuàries major resulta el cost del servei de menjador. El segon
criteri a tenir en compte serà el nombre de persones usuàries (mitjana per dia) que usen aquest servei.
Es valora també l’aportació de material i maquinària que faci el centre.
La puntuació que s’estableix és:
Nombre d’alumnat escolaritzat ( <=100)

1 punt

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5.- Criteris i quanties de la subvenció.

de 1 a 12
de 13 a 25
de 26 a 40
de 41 a 74

5 punts
3 punts
2 punts
1 punt

B

Nombre de persones usuàries fixes:
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Aportació durant l’actual curs de maquinària i material pel servei (1)

Tenir en compte que només es valorarà el material inventariable (que no és susceptible d’un ràpid
deteriorament pel seu ús) i no fungible. Aquest ítem només es valorarà si el centre presenta les factures.
La quantia a atorgar es distribuirà en funció de la puntuació obtinguda:
1 punt
De 2 a 5 punts
De 6 a 8 punts
Més de 8 punts

100,00 €
500,00 €
750,00 €
850,00 €

A

5 punts
3 punts
1 punt

https://bop.diba.cat

de 1.500 € a 2.000 €
de 1.000 € a 1.499 €
de 400 € a 999 €

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 12-6-2020

Vilafranca del Penedès, 2020-06-08
El president, Xavier Lluch i Llopart

CVE 2020014260

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&05/022019008775.pdf&1.

Pàg. 4-4

El text íntegra de les bases de la convocatòria es troba publicat al BOPB de 17 de maig de 2019:
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