ANNEX 6
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional i
el centre docent concertat ___________________________________________ per gestionar els
ajuts individuals de menjador durant el curs 2020-2021
Parts
Martí Xavier March i Cerdà, conseller d’Educació i Formació Professional en virtut 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.
_________________________________________________, en nom i representació del centre
docent concertat ________________________________________________ de
____________________________, amb el codi _____________ i el NIF __________________.
Antecedents
1.

El menjador escolar és un servei complementari prioritari. Per això, és necessari
convocar ajuts de menjador, els quals tenen per objecte atorgar ajuts als alumnes
que per la situació econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars
desfavorables o per dificultats de desplaçament al centre escolar tenguin més
dificultats per afrontar el pagament d’aquest servei.

2.

Amb la finalitat de garantir la igualtat entre els alumnes de tots els centres
sostinguts amb fons públics, la resolució de convocatòria de 10 de març de 2021,
dels ajuts de menjador per al curs 2020-2021 preveu que a aquests ajuts s’hi
poden presentar tant l’alumnat de centres públics com el de centres concertats.

3.

La Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de març de
2021 convoca ajuts individualitzats de menjador per a alumnes que cursen estudis
en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2020-2021.

4.

El punt tercer de les bases de la convocatòria de la Resolució preveu que, per al
pagament dels ajuts, els centres privats concertats han de formalitzar un conveni
de col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest Conveni, d’acord amb les següents
Clàusules
1.
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L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de l’actuació del centre docent
concertat .......................... com a entitat col·laboradora durant el curs 2020-2021 en
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relació amb els ajuts de menjador, d’acord amb el que disposa la Resolució del
conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de març 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 2020-2021 i amb el que
disposa l’article 27 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 77 00
dgfpieas.caib.es

2.

Aquesta entitat col·laboradora declara, de manera responsable, que compleix els
requisits prevists en l’article 26 del Decret legislatiu esmentat, que reuneix les
condicions de solvència adequades per dur a terme l’activitat i que no incorre en
cap de les prohibicions que estableix el Decret legislatiu per ser entitat
col·laboradora. Igualment, l’entitat col·laboradora se sotmetrà a les obligacions
establertes en l’article 28 del Decret legislatiu 2/2005.

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.

La introducció de sol·licituds, la tramitació i tot l’intercanvi d’informació referent als
ajuts s’ha de dur a terme a través de l’aplicació per a la Gestió Educativa de les Illes
Balears (GESTIB).

5.

Una vegada concedits els ajuts d’acord amb el que indica el punt desè de la
convocatòria, s’ha de trametre el llistat definitiu de persones beneficiàries dels ajuts
mitjançant el GESTIB.

6.

El pagament dels ajuts s’ha de fer als centres en un sol pagament, a càrrec de la
partida pressupostària de l’any 2021, a compte de la persona beneficiària, per
aplicar-los a l’ús del servei de menjador.

7.

Aquesta entitat col·laboradora es compromet a abonar mensualment, tenint en
compte els dies que realment s’hagi utilitzat el servei de menjador, la quantitat
corresponent de l’ajut concedit a cada alumne a compte del servei de menjador
escolar a l’empresa o entitat que gestioni aquest servei i a custodiar els fons fins al
lliurament als seus beneficiaris.

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
la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de març 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 20202021, justificatius de l’aplicació dels ajuts, abans del 30 de juny de 2021.

9.

En el cas que el centre no justifiqui adequadament la utilització dels ajuts de
menjadors, el centre concertat ha de tornar l’import dels ajuts no justificats.
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10. En el cas que el pagament de l’ajut a la persona beneficiària no es pugui fer efectiu
perquè el centre educatiu hagi perdut totalment el contacte amb la família, la
secretaria del centre educatiu ha d’expedir un certificat d’aquesta circumstància.
L’import de l’ajut atorgat passarà a formar part del romanent d’ajuts de menjador
del centre. Aquest romanent només es pot destinar a cobrir el servei de menjador
escolar d’alumnes que, acreditant una situació econòmica desafavorida, puguin ser
beneficiaris d’ajuts econòmics per ser usuaris de menjador.
11. Un cop fet el pagament de l’ajut al centre educatiu, aquest s’ha de fer càrrec del
pagament de la part que pertoqui de la quota dels servei de menjador dels
alumnes beneficiaris d’ajut que realment han fet ús d’aquest servei.
12. Aquest Conveni serà vigent fins al 30 de juny de 2021.
Com a prova de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.
Palma, _____ d __________ de 2021

Per la Conselleria d’Educació
i Formació Professional

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 77 00
dgfpieas.caib.es

Pel centre
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