ANNEX 7

ormació Professional i
________________________________ per
gestionar els ajuts individuals de menjador el curs 2021-2022
Parts
ut del

Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
[Nom i llinatges] _________________________________________________, en nom i

________________________________________________ de ____________________________, amb el
codi _____________ i el NIF __________________.
Antecedents

1.

El menjador escolar és un servei complementari prioritari, i per això és necessari
convocar ajuts de menjador, els quals tenen per objecte atorgar ajuts als alumnes
que, per la situació econòmica familiar o per circumstàncies sociofamiliars

2.
de la xarx
resolució de convocatòria dels ajuts de menjador per al curs 2021-2022 preveu

en formin part.

xarxa educativa complementària que per conveni

3.

de 16 de juliol de
2021 convoca ajuts individualitzats de menjador per a alumnes que cursen
estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022.

4.

El punt segon
pagament dels ajuts, els centr
en aquesta convocatòria han de subscriure un conveni com a entitat
gestionar, durant el curs 2021-2022, els ajuts individuals de menjador.

5.

El punt setzè de les bases preveu que el pagament dels ajuts es farà als centres

menjador.
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-

vei de

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per

Clàusules
1.

ió infantil ____________________________________ com a entitat
col·laboradora durant el curs 2021-2022 amb relació als ajuts de menjador,
Professional de 16 de juliol de 2021 per la qual es convoquen ajuts individualitzats
de menjador per a alumnes que cursen estudis en centres docents no
universitaris durant el curs escolar 2021a el Text refós de la
Llei de subvencions.

2.

Aquesta entitat col·laboradora declara, de manera responsable, que compleix els
tivitat i que no incorre en
cap de les prohibicions que estableix el Decret legislatiu per ser entitat

3.

Aquesta entitat col·laboradora es compromet a garantir la confidencialitat de les
dades a què tengui accés com a fruit de la tramitació dels ajuts de menjador i a
utilitzar-les només amb aquesta finalitat.

4.
Illes Balears (GESTIB).
5.

dissetè de la
mitjançant el GESTIB.

6.
-

7.

Aquesta entitat col·laboradora es compromet a abonar mensualment, tenint en
tilitzat el servei de menjador, la quantitat

al lliurament als seus beneficiaris.
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8.

Un cop tramitat el pagament, la direcció del centre ha de trametre a la Direcció
General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa els annexos 4 i 5 de
de 16 de juliol de
2021 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes
que cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar
2021-

9.

En el cas que el centre no justifiqui adequadament la utilització dels ajuts de

10.

efectiu perquè el centre educatiu hagi perdut totalment el contacte amb la
f

destinar a cobrir el serv
ser usuaris de menjador.
11.

pagament de la part que pertoqui de la quota dels serveis de menjadors dels

12. Aquest conveni serà vigent fins al 30 de juny de 2022.
Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.
Palma, ___ d__________ de 2021

i Formació Professional

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio.caib.es

Pel centre___________________

