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Número de registre 3205

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

Aprovació inicial de bases de menjador per raons socioeconòmiques

EDICTE

El  President  del  Consell  Comarcal  del  Pallars  Sobirà,  mitjançat  Decret  de  Presidència  número
2020PRES000195 de data 5-6-2020 ha aprovat inicialment les Bases reguladores dels ajuts individuals de
menjador per raons socioeconòmiques, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle
d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2020-21.

S’exposen al públic aquests acords i el text de les dues Bases al tauler d’edictes del Consell Comarcal,
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al BOP de
Lleida, a l’efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions.

Transcorregut  el  termini  d’informació  pública sense que s’hagin presentat  reclamacions  i/o al·legacions,
aquesta aprovació, si es ratifica pel Ple, esdevindrà definitiva, i  per tant  les bases quedaran aprovades
definitivament sense que sigui necessari cap altre acord exprés i es publicarà el seu text al BOP de Lleida.

En el mateix Decret s’obre la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per raons
socials per  al  curs 2020-2021 i  publicar-la al  BOP de Lleida, al  tauler  d’anuncis i  a la web del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà: http://www.pallarssobira.cat

Es condiciona l’efectivitat d’aquesta convocatòria a l’aprovació definitiva de les bases que la regulen. Les
determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:

1. L’objecte i finalitat d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar per
necessitats  socioeconòmiques,  per  al  curs  2020-2021,  a  l’alumnat  usuari  del  servei  de  menjador  dels
centres escolars de la comarca del Pallars Sobirà als quals no correspongui la gratuïtat del servei per altres
circumstàncies,  d’acord  amb  les  disponibilitats  pressupostàries  i  les  instruccions  del  Departament
d’Ensenyament.

2. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores dels ajuts
individuals de menjador per raons socials, adreçades a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i  de segon
cicle d’educació infantil  de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2020-2021,
aprovades mitjançant Decret de Presidència número 2020PRES000195, que s’ha de sotmetre a ratificació,
però, pel Ple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà en la primera sessió que celebri.

3. La dotació màxima dels ajuts previstos en aquesta convocatòria serà la que consti  a la proposta de
finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2020-2021 elaborada pel Departament
d’Ensenyament, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 324-462.1 i 324-227.22 del pressupost del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà de l’any 2020.

4. El règim d’atorgament és concurrència no competitiva.

5. Requisits per sol·licitar la subvenció: Podran ser beneficiaris/es dels ajuts regulats en aquestes bases
l’alumnat que compleixi els requisits assenyalats al punt 3 de les Bases reguladores dels ajuts.
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6. Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat que consta a
l’annex de les bases de la convocatòria i es poden presentar al Registre General del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà, al Camí de la Cabanera, s/n de Sort o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la
Llei 39/2015, de 1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini de presentació s’inicia el dia 8 de juny de 2020 i finalitza el 3 de juliol de 2020.

7. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment: Són els definits al punt 6 de les Bases
reguladores dels ajuts.

8.  Termini  de resolució  i  notificació:  6  mesos,  a comptar  des  de la  data  de tancament  del  període de
presentació de sol·licituds. Transcorregut l’esmentat termini sense notificació de la resolució del procediment
tramitat, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

9. Documentació i  informació que haurà d’incloure la petició: Es determinen en el  punt  7 de les bases
reguladores.

10. Criteris de valoració de les sol·licituds: Es determinen en el punt 8 de les bases reguladores

11. Règim de recursos: Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar
recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan administratiu que ha dictat l’acte en el termini d’un mes
a comptar del dia següent al de la publicació d’aquest edicte, i no es podrà interposar recurs contenciós
administratiu  fins  que  sigui  resolt  expressament  aquest  recurs  de  reposició  o  s’hagi  produït  la  seva
desestimació presumpta.  També podeu interposar directament  recurs contenciós  administratiu davant el
Jutjat del contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, comptats des del següent al de la
publicació d’aquest edicte, o de la notificació de la resolució del recurs de reposició, si fos expressa. Si no
fos expressa, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a aquell en el qual es produeixi
la desestimació presumpta del recurs de reposició. No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs
que considereu convenient al vostre dret.

Sort, 9 de maig de 2020
El president, Carlos L. Isus Castellarnau
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