Resum resolució ajuts de menjador 2021
BOIB núm. 35, de 13 de març de 2021

Amb la finalitat de resoldre aquells dubtes més habituals de la publicació de la
Resolució d’ajudes de 13 de març, publicada al BOIB núm. 35, de 2021, s’ha elaborat
aquest resum, no obstant la informació completa la trobareu a la Resolució
publicada.

A. Quin és l’objecte de la convocatòria?
 L’objecte d’aquests ajuts és finançar part del cost del servei de

menjador escolar als alumnes amb necessitats econòmiques i socials
sobrevingudes per motiu de la COVID-19 que no hagin obtingut ajut en
la convocatòria publicada en data 6 d’octubre de 2020 i que durant el
curs 2020-2021 cursin estudis d’educació infantil, educació primària o
educació secundària en centres docents públics no universitaris
dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional o en
centres privats concertats en què s’imparteixin estudis obligatoris, o
que estiguin adscrits a un centre concertat en què s’imparteixin estudis
obligatoris, així com afavorir l’escolarització i compensar els alumnes
escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil que per
conveni formen part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa
educativa complementària.

B. Període de presentació de sol·licituds
 La presentació de sol·licituds va des del 15 al 23 de març (ambdós inclosos).
* Totes les sol·licituds han de tenir registre d’entrada al centre o, si n’és el cas, emetre
diligència per fer-ne constar l’entrada (model annex 8).
C. Tipus de beneficiaris
1.

Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, s’han de complir els
requisits següents:
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a)

b)

Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre
privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a
educació secundària durant el curs escolar 2020-2021.
Estar escolaritzat en un centre del primer cicle d’educació infantil que formi
part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària
que hagi signat el conveni pertinent.

c)

No haver estat beneficiari en la convocatòria anterior.

d)

Complir algun dels supòsits següents quant als ingressos de la unitat familiar:
 Ser beneficiari de la prestació laboral extraordinària per cessament de
l’activitat laboral dels treballadors autònoms.
 Percebre una prestació per expedient de regulació temporal d’ocupació
(ERTO).
 Percebre una prestació extraordinària per a fixos discontinus per
finalització de campanya.
 Ser beneficiari del subsidi de desocupació (atur).
 Ser beneficiari de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres
similars existents en el moment de la valoració.
 Percebre una quantia igual o inferior al salari mínim interprofessional.
 No tenir cap tipus de prestació.
**Vegeu apartat segon de la convocatòria

D. Import dels ajuts
Per motius socioeconòmics:


20 punts o més:

735 euros



De 15 a 19 punts:

642 euros



De 10 a 14 punts:

460 euros



De 5 a 9 punts:

229 euros

 En cap cas aquest import pot ser superior al cost del servei de menjador que
ha gaudit l’alumne.
 En el cas que el cost del menjador sigui inferior a aquesta quantitat, ja sigui
perquè el preu del menjador és molt baix o perquè l’alumne no ha fet ús del
100 % dels dies de menjador, l’alumne només rep la part que correspon al
cost real del menjador i la resta passa a formar part del romanent del centre.
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***IMPORTANT
A l’hora de presentar la sol licitud la família ha de lliurar un número de compte bancari
d’un dels tutors legals, perquè en cas que, per circumstàncies sobrevingudes, se
suspenguin les classes i/o el servei de menjador, el centre ha de transferir la quantia
diària pertinent dels dies de suspensió del servei al compte bancari facilitat per la
família, d’acord amb la relació establerta en el quadre següent:

% del cost menú

Quantia
l’ajut

de

Quantitat/dia

80 %

735 €

5,00 €

70 %

642 €

4,37 €

50 %

460 €

3,13 €

25 %

229 €

1,56 €

E. Model de sol·licituds
 Les sol·licituds de menjador s’han de complimentar mitjançant model oficial
(annex 2) que trobareu a la Resolució de la convocatòria dels ajuts i a la pàgina
web del Servei de Comunitat Educativa
http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/pagina_dinici-85887/?
campa=yes
 Inclou:


Declaració responsable de no incórrer en cap dels supòsits de prohibició



Autorització que han de signar els pares o tutors legals del sol·licitant
per gestionar els ajuts i obtenir dades fiscals (autorització que han de
signar tots els membres de la unitat familiar)

F. Documentació que s’ha d’adjuntar (Vegeu apartat setè de la convocatòria)
 Quan la persona sol·licitant presenta la sol·licitud al centre és molt important
que el centre comprovi que s’hi adjunta tota la documentació necessària i que
s’han signat tots els apartats.
 S’ha de donar registre d’entrada a la sol·licitud.
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Documentació


En el cas que es disposi de documentació lliurada en el termini de la Resolució del
29 de setembre, publicada al BOIB núm. 172, 6 d’octubre, no cal tornar a presentarla, ni tampoc aquella de la qual ja en disposa el centre.

* Quan es revisi la sol·licitud i es comprovi que no està degudament emplenada i/o hi
manca documentació, el centre ha de requerir a la família que esmeni les errades o
aporti la documentació necessària en el termini de 5 dies naturals comptadors des de la
recepció del requeriment.
Quadre resum dates a tenir presents:

TRÀMIT

DATA

Presentació sol·licituds

Del 15 al 23 de març

Requeriment documentació, si s’escau 5 dies naturals comptadors des de la recepció del
requeriment

Introducció al GestIB

Del 22 al 31 de març

Certificat relació alumnes beneficiaris

Abans de l’1 d’abril

Adhesió al conveni de col·laboració Abans del 31 de març (apartat tercer de la
(annex 11)
convocatòria)
Publicació tauler d’anuncis
provisional admesos

llistat El 12 d’abril (ha de romandre penjat durant 5 dies
hàbils)

Reclamacions publicació provisional

El dia 16 d’abril serà el darrer dia per presentar
reclamacions

Resolució de les reclamacions

El centre les ha de resoldre i comunicar-ne la resolució
a les famílies en un termini de tres dies lectius

**** Els sol·licitants dels ajuts són els únics responsables de presentar la
documentació pertinent degudament emplenada i en els terminis establerts, així
com de comprovar el llistat provisional publicat al tauler d’anuncis del centre.

** Acabat el termini per al·legar i, si s’escau, una vegada resoltes les al·legacions
que hagin presentat els tutors legals, les dades que constin al GESTIB tenen la
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consideració de dades definitives per tal de dictar les resolucions de concessió
corresponents.
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