
"CONVOCATÒRIA D'AJUDES  ASSISTENCIALS  MUNICIPALS  DE  MENJADOR
ESCOLAR PER DE EL CURS ESCOLAR 2021/2022”

ARTICLE 1.- OBJECTE I CARÀCTER DE LA CONVOCATÒRIA.

La present convocatòria té com a objecte la regulació de la convocatòria d'ajudes assistencials
de  menjador  escolar  per  a  alumnes  de  primer  i  segon cicle  d'Educació  Infantil  i  Educació
Primària  pertanyents  a  famílies  amb  especials  dificultats  socioeconòmiques  durant  el  curs
escolar 2021/2022, que es concediran a través del règim de concurrència competitiva.

ARTICLE 2.- QUANTIA DE LES AJUDES:

L'import màxim del mòdul per dia subvencionable serà el que es dispose per la Generalitat
Valenciana en les d'ajudes  de menjador  escolar  en els  centres educatius no universitaris  de
titularitat de la Generalitat per a Educació Infantil i Primària.

En  el  cas  de  ser  beneficiari  d'una  beca  de  menjador  de  la  Conselleria  d'Educació  en  un
percentatge inferior a la quantia total d'esta beca, l'Ajuntament la completarà fins al 100% del
mòdul  únicament  dels  sol·licitants  que tinguen la  puntuació  requerida  per  a  ser  beneficiari
segons el barem municipal.

En el cas d'alumnat de primer cicle d'Educació infantil, la quantia serà la tarifa establida pel
centre educatiu i sempre que s'aconseguisca la puntuació requerida per a ser beneficiari segons
el barem municipal. Excepcionalment i per motius de greu emergència social i/o econòmica
fonamentats es podrà sol·licitar per a alumnat les escoles infantils privades del municipi.

ARTICLE 3.- BENEFICIARIS

1.- Podran ser beneficiaris d'estes ajudes l'alumnat que complisca amb els requisits següents: 

a.- Estar empadronat i ser resident en el terme municipal de Mutxamel en el curs 2021-
2022.

b.- Estar escolaritzats en segon cicle d'educació infantil i Educació Primària en centres
escolars sostinguts amb fons públics del municipi.

c- Estar escolaritzats en el primer cicle d'educació infantil en centres del municipi sempre
que es complisquen els requisits econòmics i s'aconseguisca la puntuació requerida.

d.-  En  el  seu  cas,  i  per  a  Educació  Infantil  de  2n  cicle  i  Educació  Primària,  haver
sol·licitat ajuda per a menjador de la Conselleria d'Educació, excepte en aquells casos
en què amb posterioritat al termini de sol·licitud de les beques de Conselleria hagen
patit  un  canvi  dràstic  de  situació  acreditat  documentalment  valorat  per  la  tècnica
municipal i resultar inviable la sol·licitud fora de termini en l'administració educativa. 

e.- No ser beneficiaris del 100% de les ajudes per a menjador escolar concedides per la
Conselleria d'Educació.

2.- Així mateix s'han de complir els requisits següents:
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a.-  Tots els  membres de la unitat  familiar  han d'estar  empadronats en el municipi  de
Mutxamel en el moment de formalitzar la sol·licitud, excepte casos d'excepcionalitat
social degudament acreditats i valorats pels serveis d'acció comunitària.

b.- La determinació de la renda anual de la unitat familiar serà calculada d'acord amb el
que s'estableix en l'article 10 de la Resolució de 9 de juny de 2021 de la Conselleria
d'Educació per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador per al curs 2021-
2021, i en cap cas, la quantia total resultant d'este càlcul ha de superar en dos vegades
i mitja la quantia de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) (14
pagues) 18.798,97 €.  

Si supera el barem de renda per a accedir a la convocatòria, però i s'ha produït una
disminució dràstica d'ingressos, perquè la sol·licitud siga admesa a tràmit es justificarà
el canvi de situació mitjançant la documentació acreditativa de la minoració a la qual
s'adjuntarà un informe social que valore i constate esta reducció. 

c.- La unitat familiar no podrà ser titular de valors  de renda variable (com a accions i
altres participacions en els fons propis de qualsevol mena d'entitat) o de renda fixa i
capitals  propis  cedits  a  tercers  (comptes  o depòsits,  obligacions,  bons,  Lletres  del
Tresor, Bons i Obligacions de l'Estat, etc.).

3.-  L'obtenció de la condició de beneficiari  d'estes ajudes municipals quedarà supeditada al
compliment de les mesures o activitats de caràcter formatiu i/o cultural que es determinen en el
pla d'intervenció i contraprestació que elaboren els serveis tècnics municipals d'educació.

ARTICLE 4.- COMPOSICIÓ UNITAT FAMILIAR

1.-Es consideren membres  computables  de la  unitat  familiar,  sempre  que  convisquen en  el
domicili familiar:

- El pare i la mare i/o els tutors o persones encarregades de la guarda i protecció
del menor, en el seu cas.

- L’alumne/a.

- Els germans i les germanes menors de 18 anys.

- Germans/nes majors de 18 anys i menors de 26 anys sempre que no perceben cap
mena d'ingressos.

- Germans/nes  majors  de  26  anys  quan es  tracte  de  persones  amb discapacitat
física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% sempre que no perceben cap
mena d'ingressos.

2.- En cas de separació o divorci dels pares, no es considerarà membre computable el pare o la
mare que no visca en el mateix domicili que l'alumne.

3.- Les persones vídues, divorciades o separades, en cas d'haver-se casat de nou o convisquen en
anàloga relació sentimental amb una altra persona, el nou cònjuge o convivent es considerarà
membre de la unitat familiar, sempre que convisca amb l'alumne.



ARTICLE  5.-  CRITERIS  DE  BAREMACIÓ  DE  LES  SOL·LICITUDS  D'AJUDES.

Les  sol·licituds  d'ajudes  es  valoraran  i  adjudicaran  per  l'ordre  que  resulte  de  la  puntuació
obtinguda per aplicació dels criteris de baremació següents:

1.- Càlcul de la renda anual de la unitat familiar

- El càlcul de la renda familiar a l'efecte d'esta convocatòria s'obtindrà per agregació
de les rendes de l'exercici de 2020 dels membres de la unitat familiar que perceben
rendes computables a l'efecte de l'Impost de Renda de les Persones Físiques.

- En cas de família monoparental es tindrà en compte la renda del pare o de la mare
que convisca amb l'alumne.

- En  cas  de  divorci  o  separació  legal  dels  pares,  no  es  considerarà  membre
computable aquell  d'ells  que no convisca amb qui  sol·licita l'ajuda.  No obstant
això, i això s'aplicarà també en relació amb la viduïtat del pare o de la mare, sí que
tindrà la  consideració de membre computable,  en el  seu cas,  el  nou cònjuge o
persona unida per anàloga relació de fet,  la renda de la qual s'inclourà dins del
còmput de la renda familiar. 

- En cas  de  custòdia  compartida,  es  consideraran  membres  de  la  unitat  familiar
aquells que convisquen en el domicili en què es trobe empadronat l'alumne, per a
això ha de presentar acord o resolució per la qual s'estableix el règim de custòdia
compartida i  certificat d'empadronament,  abonant-se la quantitat proporcional al
mateix temps que compartisca amb la persona sol·licitant.

- Per a determinar la renda dels membres computables, es procedirà de la següent
manera: 

Rendes subjectes a IRPF:

 En cas d'haver realitzat la declaració de l'IRPF, es tindrà en compte la
base  imposable  general  (casella  435)  i  la  base  imposable  de l'estalvi
(casella 460) de cada declaració.

 Quan algun dels membres de la unitat familiar, la renda del qual siga
computable,  perceba  ingressos  subjectes  a  l'IRPF,  però  no  tinga
l'obligació de presentar  la declaració serà la informació facilitada per
l’AEAT, sobre els ingressos o imputacions íntegres, la que constituirà la
renda  familiar  o  una  part  d'esta  i  es  preveurà  una  minoració  d'estos
ingressos amb caràcter  general  de 2.000 euros de conformitat  amb el
proveït  en  l'article  19  de  la  Llei  de  l'Impost  sobre  la  renda  de  les
persones físiques, i de 5.565 euros addicionals per al cas de rendiments
nets del treball de l'exercici 2020 inferiors a 13.115 euros  a fi de no
provocar situacions de greuge comparatius amb els declarants d'IRPF.

 En cas de persones no obligades a presentar declaració d'IRPF, la renda
computable,  independentment  de  les  dades  que  l’AEAT  puga
subministrar  telemàticament,  serà  la  suma  dels  ingressos  íntegres
obtinguts  en  l'exercici  2020.  Els  ingressos  exempts  en  l'IRPF  també
computaran com a renda de la unitat familiar i se sumaran, si és el cas a
les  rendes  subjectes  a  IRPF.  L'import  dels  ingressos  íntegres  de  les
persones no obligades a presentar declaració d'IRPF que es corresponen
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amb rendiment  de treball  es  minorarà  en la  suma de 2.000 euros  de
conformitat amb el proveït en l'article 19 de la Llei de l'Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques, i de 5.565 euros addicionals per al cas
de rendiments nets del treball de l'exercici 2020 inferiors a 13.115  euros
a fi de no provocar situacions de greuge comparatiu amb els declarants
d'IRPF. 

- En qualsevol cas, el resultat de la diferència entre els ingressos i les minoracions
corresponents no podrà ser negatiu.

- La no presentació davant  l'administració Tributària de la declaració de l'Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques per part dels membres de la unitat familiar
que,  segons  la  legislació  vigent,  estiguen  obligats,  serà  motiu  d'exclusió  i
denegació de l'ajuda.

- Excepcionalment,  les  famílies  que  hagen  patit  una  greu  reducció  dels  seus
ingressos  a  partir  de  l'1  de  gener  de  2021  (per  atur,  orfandat,  etc.),  han  de
manifestar-ho en la seua sol·licitud i podran aportar la documentació que acredite
la causa d'eixa reducció. Perquè siguen valorats els ingressos corresponents a la
nova situació, han d'estar correctament justificats amb certificats dels organismes
públics o empreses. En este cas, la renda computable serà la suma dels ingressos
íntegres obtinguts durant  els  12 mesos anteriors a la finalització del  termini  de
presentació  de  les  sol·licituds,  minorats  en  una  quantia  de  2.000  €  euros  de
conformitat amb el proveït en l'article 19 de la Llei de l'Impost sobre la renda de les
persones físiques, i de 5.565 euros addicionals per al cas de rendiments nets del
treball de l'exercici 2020 inferiors a 13.115 euros  a fi de no provocar situacions de
greuge comparatius amb els declarants d'IRPF.

- En els casos en què l’AEAT no haja identificat algun membre de la unitat familiar
computable  a  l'efecte  de la  renda s'ha  de presentar  un informe tècnic  que faça
constar la situació econòmica de la família i la conveniència que se'ls concedisca
l'ajuda per al menjador escolar.

- Es  comptabilitzaran  tots  els  ingressos  procedents  de  sous,  rendes,  propietats,
interessos bancaris i pensions de qualsevol dels membres de la unitat familiar.

- Per  a  aquelles unitats  familiars  la base imposable de les quals de l'estalvi  siga
positiva  o  que,  de  les  dades  facilitades  per  l’AEAT,  consten  retencions  per
rendiments de capital mobiliari, la tècnica instructora de l'expedient podrà requerir
l'aportació  de  documentació  complementària  que  justifique  tals  ingressos  o
retencions.

2.- Puntuació dels criteris de valoració de les sol·licituds:

- La Renda anual de la unitat familiar es valorarà d'acord amb la taula següent de nivell de renda
decreixent:

RENDA  ANUAL  (SEGONS   2,5  IPREM  2021    14  pagues
18798,97€)

Punts

de 15.000 € fins a 18798.97  € 1 punt
de 12.000 € fins a 15.000 € 2 punts
de 10.500 € fins a 12.000 € 3 punts



de 9.500   € fins a 10.500 € 4 punts
De 0 € fins a 9.500 € 5 punts

- Circumstàncies compensadores sociofamiliars:

a) Nombre de menors: S'atorgarà un punt per cadascun dels menors de la unitat familiar.

b) Famílies monoparentals: 2 punts.

c) Famílies nombroses: 2 punts

d) Condició de persona refugiada 

d)  Problemàtiques familiars: Es desglossaran i valoraran les problemàtiques i es justificaran en
un informe social de valoració, d'acord amb les àrees següents:

 Salut  :   Es  valoraran  aquelles  malalties  o  grau  de  diversitat  funcional
reconegut dels adults de la unitat familiar que repercutisquen negativament
o  impedisquen  la  correcta  atenció  dels  menors,  així  com  el  grau  de
diversitat funcional dels alumnes superior al 33% 

Este apartat es puntuarà fins a 2 punts.

 Esc  olar: Es valoraran situacions d'escolarització, de llunyania del domicili
del  centre  escolar,  absentisme,  inadaptació,  retard,  fracàs  escolar  i
problemàtiques  relacionals  dels  menors  que aconsellen mecanismes que
afavorisquen la seua escolarització i impedisquen problemes d'absentisme.

 
               Este apartat es puntuarà fins a 3 punts.

 Laboral  :  Es  valoraran  problemàtiques  associades  a  la  situació  laboral  i
absència d'ingressos. Este apartat es puntuarà:

- 3 punts per pares qualsevol que fora la seua situació laboral, sempre que
els  seus  ingressos  nets  totals  en el  moment  de presentar  la  sol·licitud
siguen menors a 1000 € entre tots dos.

- 5 punts desocupats percebent prestacions o subsidis en quantia de fins a
500 euros mensuals entre tots dos.

- 8  punts quan  tots  dos  cònjuges  estiguen  aturats  sense  percebre  cap
prestació o subsidi.

 Dinàmica  familiar  .  Es  valoraran  aquelles  situacions  de  conflictivitat
familiar,  violència  intrafamiliar,  crisi  traumàtica,  desestructuració,
limitacions intel·lectuals i emocionals dels cuidadors, absència d'actituds i
habilitats parentals apropiades relacionades amb els menors o altres. 

Este apartat es puntuarà fins a 3 punts.

 Habitatge  : Es valoraran aquelles situacions en què l'accés o el manteniment
de  l'habitatge  done  lloc  a  situacions  de  precarietat  convivencial  o
econòmica:  Processos  de  Desnonaments,  deutes,  habitatge  precari,
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compartit,  cedit,  lloguer  o  amortització  elevats  en  correspondència  als
ingressos de la unitat familiar, etc. 

Este apartat es puntuarà fins a 3  punts.

 Altres situacions excepcionals  : Es valoraran les situacions de precarietat
i/o  emergència  social  degudament  motivades  i  valorades  pel  tècnic
competent.

Este apartat es puntuarà fins a 3 punts.

La  baremació  de  les  sol·licituds  requerirà  informe  tècnic  de  valoració  que  justifique
adequadament la problemàtica familiar, sent el resultat final la suma de les puntuacions dels
diferents apartats.

L'assignació  de  les  beques  es  farà  per  orde  decreixent  de  major  o  menor  puntuació
obtinguda en la baremació, fins a esgotar, en el seu cas, els crèdits disponibles per a cadascuna
de les fraccions temporals de la present  convocatòria,  sent  requisit  necessari  haver obtingut
mínim 10 punts.

A les famílies beneficiàries de beca municipal se'ls aplicarà la baremació següent sobre la
base de la puntuació obtinguda:

10 punts……………5 mesos 
11 punts……………6 mesos 
12 punts……………7 mesos
13 punts……………8 mesos 
14 punts……………9 mesos  
Des de 15 punts...… 10 mesos 

No obstant això, en aquells casos que al final de l'ajuda concedida persistira o s'agreujarà
la situació de necessitat es realitzarà una revisió de la sol·licitud per a valorar la continuïtat
d'aquesta, prèvia sol·licitud.

L'adjudicació  del  màxim  de  mesos  es  realitzarà  en  funció  de  l'emergència  de  les
situacions específiques familiars i de la dotació pressupostària existent.

3.- En cas d'empat i en anar dirigides les ajudes a alumnes integrats en famílies amb especials
dificultats  socioeconòmiques  s'estableix  el  següent  ordre  de  prioritat  per  a  la  concessió  de
l'ajuda:

-  Famílies  sense  ingressos  econòmics  o  amb  ingressos  econòmics  insuficients  en  el
moment  de  presentació  de  la  sol·licitud  que  prevegen  la  impossibilitat  de  cobrir
adequadament la necessitat d'alimentació dels menors.

-  Dificultat  d'atenció al  menor  a  causa de malaltia física  o psíquica dels progenitors,
incloent alcoholisme i drogoaddicció. 

- Absència  de  pare  o  mare  per  hospitalització,  presó,  separació,  abandó,  o  d'altres
situacions soci familiars similars.

-  Problemàtiques  específiques  del  menor  que  facen  aconsellable  potenciar  la  seua
escolarització  (violència  intrafamiliar,  absentisme,  necessitats  de  suport  específic,
conducta inadaptada, etc.)



No obstant això, l'anterior, seran prioritaris els casos en què es mantinga una intervenció i
seguiment de les unitats de convivència per part dels tècnics d'acció social i es considere positiu
el suport econòmic com a recurs efectiu de protecció.

ARTICLE 6.- FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD

1.- Termini: El termini per a sol·licitar les ajudes serà de 10 dies hàbils a partir del dia següent a
la publicació de la convocatòria.

2.- Finalitzat el  termini general podran admetre's  sol·licituds quan concórrega alguna de les
següents circumstàncies:

- Trasllat de centre escolar des d'un altre municipi. Esta circumstància ha d'acreditar-se
amb la presentació de certificat escolar o una altra documentació prou justificativa a
valorar pels serveis d'intervenció social i/o educativa, i sempre que prèviament s'haja
sol·licitat ajuda de menjador en termini a la Conselleria competent i no se li haguera
adjudicat  o  no  se  li  haguera  adjudicat  íntegrament.  (A  excepció  dels  casos  que
vingueren d'una altra comunitat autònoma)

- Canvis greus de la situació sociofamiliar i econòmica, que no existiren en el moment
de presentació de la sol·licitud i que tinguen conseqüències sobre l'adequada atenció
dels menors, a valorar pels Serveis socials o àrea social del Gabinet Psicopedagògic
Municipal.

Estes  sol·licituds  presentades  fora  del  termini  han  de  complir  els  requisits  de  la
convocatòria. Així mateix, serà preceptiu informe tècnic emés per tècnics/ques competents que
valoren la necessitat de la concessió de l'ajuda fora de termini. 

3.-  Lloc:  Les  sol·licituds  es  dirigiran  a  Ajuntament  de  Mutxamel,  prèvia  validació  de  la
documentació  a  aportar  per  part  del  gabinet  psicopedagògic  municipal.  Es  presentaran  en
l'Oficina  Municipal  d'Atenció  al  Ciutadà,  (amb  cita  prèvia  o  per  Seu  Electrònica  de
l'Ajuntament de Mutxamel) o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 16 de la Llei
de Procediment de les Administracions Públiques.

 
4.-  La  presentació  de  la  sol·licitud  comportarà  que  els  interessats  autoritzen  expressament
l'Ajuntament de Mutxamel per a recaptar de l'Agència Tributària les dades econòmiques dels
membres integrants de la unitat familiar, a l'efecte de càlcul de la renda familiar anual l'any
2020. Així mateix serà preceptiva entrevista de valoració amb el/la tècnica competent que avale
mitjançant  informe  social  la  necessitat  de  concessió  basada  en  l'obtenció  de  la  puntuació
necessària per les situacions específiques per a beneficiar-se d'un o diversos mesos de menjador
escolar verificant la documentació presentada per a rebre l'ajuda.

5.- Documentació que acompanya a la sol·licitud 

A) En totes les situacions: 
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 DNI / NIE / Passaport, en el seu cas.

 Fotocòpia i original del llibre de família amb tots els seus components, o, en defecte
d'això, partides de naixement i si escau acreditació del vincle conjugal. En el cas en què
no  coincidisquen  els  membres  de  la  unitat  familiar  amb  el  qual  apareixen  en  la
documentació aportada,  s’ha  d’incloure  volant  d'inscripció padronal  o/i  certificat  de
convivència en el qual figure el/la menor que sol·licita la beca i tots els familiars que
convisquen amb ell/ella.

 Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social

 Autorització  de  cessió  de  dades  personals  a  l'Ajuntament  de  Mutxamel  i  al  centre
escolar corresponent en cas de ser necessari.

B) Situacions específiques:

 Separació o divorci: 

a) En cas de separació de fet, s'ha de presentar, o bé document notarial, o
fotocòpia  i  original  de  justificants  d'interposició  de  demanda  o  altres
documents  que  avalen  aquesta  situació,  incloent  el  certificat  de
convivència. En cas de separació legal o divorci, haurà de presentar-se
la fotocòpia acarada amb l'original de la sentència  

b) La diversitat funcional de l'alumnat, dels seus germans/nes, del pare, de la
mare o dels seus tutors s'acreditarà mitjançant el corresponent certificat
de reconeixement de grau de diversitat  funcional o de la corresponent
targeta acreditativa de la condició de persona amb diversitat funcional
emesos  per  la  Conselleria  competent  en  matèria  de  benestar  social.
També  podrà  acreditar-se  per  mitjà  dels  documents  següents:  a)
Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què es
reconega  la  condició  de  pensionista  per  incapacitat  permanent  total,
absoluta  o  gran  discapacitat.  b)  Resolució  del  Ministeri  d'Economia  i
Hisenda o del Ministeri de Defensa en què es reconega una pensió de
jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat

c) Títol de família Nombrosa o justificant que acredite el tràmit de la seua
sol·licitud 

d) Condició de persona refugiada per mitjà de presentació de còpia de la
documentació facilitada pel Ministeri de l'Interior 

C) Documentació per a la Justificació d'Ingressos:  

a) En cas de jubilació o viduïtat: justificant de pensió de la Seguretat Social.

b) En cas de desocupació:

- Vida laboral

- Certificat  del  SERVEF  la  Conselleria  d'Economia,  Hisenda  i  Ús  d'estar
desocupat; en aquells casos de demandants d'ocupació sense prestació haurà
de tindre una antiguitat mínima d'un mes anterior a la data de la convocatòria,
excepte fi de contracte posterior.



- Certificat de l'oficina d'ocupació, en el qual s'indiquen les prestacions que es
perceben actualment   i  els períodes corresponents o que no perceben cap
mena de prestació.

c) Treballadors en actiu: 3 últimes nòmines i contracte de treball

- En els supòsits en què existisca impossibilitat  de documentar determinades
situacions  de  manca  econòmica  sobrevinguda,  esta  ha  d'acreditar-se
mitjançant declaració jurada dels interessats que només tindrà validesa quan
vaja acompanyada de certificat de vida laboral. En cas que l'informe de vida
laboral,  acredite  que  es  troba  en  situació  d'alta,  ha  de  presentar-se
obligatòriament, certificat d'ingressos mensuals expedit per l'ocupador.

-  Aquelles unitats familiars els pares o els tutors de les quals de les quals no
disposaren  de  NIE  en  2020,  han  de  justificar  els  seus  ingressos  aportant,
segons  corresponga,  la  documentació  a  què  es  fa  referència  en  l'apartat
anterior.

L'acreditació de les  dades  a  què es  fa  referència  en els  apartats  anteriors  s'acreditarà
mitjançant  l'aportació per  part  dels sol·licitants  de quants  documents  i  justificants s'estimen
pertinents a criteri del servei municipal instructor del procediment, com a mitjà de prova de la
seua situació econòmica, social o familiar, de conformitat amb el que es preveu en la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ARTICLE 7.- TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ.

1.-  Una  vegada  finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds  el  Tècnic  d'Educació
competent elaborarà el corresponent informe que serà sotmés a la Comissió de Valoració, que
formularà proposta de resolució provisional 

La  Comissió  de  Valoració  estarà  presidida  pel  regidor  Delegat  d'Educació  i  estarà
integrada per la TAG de l'ASPE o persona en qui delegue, el tècnic d'Educació que ha elaborat
l'informe  o persona en qui delegue, la coordinadora d'Acció Social o tècnic en qui delegue.
Actuarà de secretari, el de la Corporació o persona en qui delegue. 

La proposta de resolució provisional s'exposarà al públic i s'obrirà un termini d'al·legacions de
10 dies a partir de la publicació en el referit tauló oficial d'anuncis municipal.

Una vegada resoltes per la Comissió de Valoració les reclamacions o al·legacions formulades en
el seu cas pels interessats, s'elevarà la proposta de resolució definitiva a la Junta de Govern
Local. En el cas que no siguen formulades reclamacions o al·legacions a la proposta inicial,
aquesta tindrà la consideració de proposta definitiva a l'efecte de resolució per part de la Junta
de Govern Local.

2.- Per a les sol·licituds presentades fora del termini general, d'acord amb el que es preveu en
l'article  6.2  de  la  present  convocatòria  la  Comissió  de  Valoració  es  reunirà  amb  caràcter
mensual si hagueren sol·licituds. 
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3.- El termini màxim per a resoldre esta convocatòria és de sis mesos, comptats des del següent
a  la  finalització del  termini  de presentació de sol·licituds,  sense perjudici  de  les  previsions
contingudes en l'article 42.5 de la referida Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, respecte dels supòsits
de suspensió del termini màxim per a resoldre i notificar la resolució expressa.

4.-  Si  transcorregut  el  termini  màxim  previst  per  a  resoldre  i  notificar  el  procediment  no
s'haguera dictat resolució expressa, els sol·licitants hauran d'entendre desestimades les seues
peticions  per  silenci  administratiu,  a  l'efecte  de  la  interposició  dels  recursos  que  siguen
procedents en Dret.

ARTICLE  8.-  CRÈDITS  PRESSUPOSTARIS  ASSIGNATS  A  LA  CONVOCATÒRIA  I
PAGAMENT DE LES AJUDES.

1.- L'import de les ajudes previstes en esta convocatòria ascendeix a 30.000 € per a tot el curs
escolar 2021-2022, que s'imputarà al crèdit pressupostari 330.32612.48008 i serà imputable a
dos exercicis pressupostaris

2.- Donat  el  caràcter pluriennal  de la convocatòria, esta quantitat es distribueix assignant  la
quantitat de 12.000 € amb càrrec al pressupost municipal de 2021 (sense perjudici de possibles
augments  del  crèdit  pressupostari  per  incorporacions  de  sobrants  i  reintegraments  del  curs
escolar anterior), i la quantitat de 18.000 € amb càrrec al pressupost de 2022. En el cas que es
produïra algun increment en el  crèdit  pressupostari  inicialment previst  per a l'exercici  2022
aquesta quantitat es prorratejarà en els trimestres corresponents a aquest exercici de manera
proporcional. 

De  la  mateixa  manera  estes  quantitats  podran  augmentar-se  per  sobrants  de  la
convocatòria anterior sempre que siguen del mateix exercici 

De les quantitats anteriorment indicades es reservaran 1.500’00 € per a l'exercici 2021 i
3.000’00 €  per  a  l'exercici  2022 per  a  atendre  les  sol·licituds  presentades  fora  del  termini
general a fi de cobrir aquells casos d'extrema i greu situació d'emergència que hagueren de ser
coberts de manera extraordinària.

3.- L'Ajuntament de Mutxamel abonarà per mesos vençuts directament als centres educatius
l'import de les beques per a sufragar les despeses de menjador escolar dels alumnes beneficiaris
d'aquesta convocatòria.  Per este motiu,  serà  necessari  que els  centres  educatius presenten a
l'Ajuntament el cost dels menús (euro/dia o euro/mes) vigents al llarg del curs escolar segons
preu establit per la Conselleria d'educació i en la mateixa quantia que aquesta establisca d'ajuda
per als seus beneficiaris, a fi de determinar individualment els imports de les ajudes en cada cas.
En el cas que es produïsca un nou confinament per circumstàncies sobrevingudes l'import de les
ajudes  de  menjador  es  girarà  directament  al  sol·licitant  de  l'ajuda  mitjançant  transferència
bancària en el seu cas.

4.-  L'abonament  de  les  ajudes  als  centres  escolars  requerirà  comprovar  prèviament  que  els
alumnes becats es troben efectivament matriculats en cada centre i assisteixen amb regularitat.

5.- Quan a la finalització d'una fase no s'hagen esgotats els crèdits màxims previstos, el sobrant
es traslladarà a la següent fase, sempre dins del mateix exercici pressupostari. 



ARTICLE  9.-  OBLIGACIONS  I  PERDUDA  DE  CONDICIÓ  DE  BENEFICIARI  DE
L'AJUDA

Seran motius per a perdre la condició de beneficiari d'estes ajudes:

- L'obtenció de les ajudes del servei de menjador escolar per part de la Conselleria
d'Educació pels mateixos períodes lectius, sempre que estes cobrisquen la totalitat
de les despeses de menjador a càrrec de l'alumne.

- La falsedat o omissió de les dades facilitades.

- Deixar d'estar empadronat en el municipi de Mutxamel durant el curs escolar.

- La baixa definitiva del menor en el centre escolar.

- L'absència  al  servei  de  menjador  més  de  4  dies  al  mes  sense  justificació
documental que acredite el motiu de la falta d'assistència.

-   Absentisme escolar del menor mitjançant informe del centre escolar.

- Renúncia voluntària realitzada pel beneficiari.

- Quan s'extingisca la situació econòmica familiar o social que va donar lloc a la
concessió de l'ajuda.

- Incompliment de les mesures o activitats de caràcter formatiu laboral i / o cultural
dissenyats en el Pla tècnic d'intervenció 

ARTICLE 10.- INCOMPATIBILITATS

La percepció de les beques previstes en aquesta convocatòria serà incompatible amb qualsevol
altra subvenció o ajuda econòmica, pública o privada que cobrisca el 100% del cost, que tinga la
mateixa finalitat i beneficiari. En el cas de concurrència d'ajudes els interessats hauran d'optar
per la que es considere més convenient, i renunciar a les altres de manera expressa.

ARTICLE 11.- RECURSOS

Les resolucions que es dicten a l'empara d'esta convocatòria esgoten la via administrativa i
contra elles podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar
des  del  següent  a  la  publicació,  en  el  mateix  òrgan que  les  va  dictar,  sense  perjudici  que
l'interessat puga interposar directament recurs contenciós administratiu en la forma, termini i
condicions fixades en l'article 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que estime pertinent.”
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