CAMPANYA BEQUES DE MENJADOR CURS 2020-2021

INFORMACIÓ ALS CENTRES ESCOLARS I A LES FAMÍLES.
Des del CCA e farà arribar correu electrònic signat per la Consellera d’Ensenyament,
adjuntant:
les bases de la convocatòria
Dos models de sol·licitud

CONVOCATÒRIA
La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, preveu que,
mentre duri la vigència de l’estat d’alarma, se suspenen els terminis per a la tramitació dels
procediments de les entitats del sector públic. En conseqüència, els procediments
administratius de qualsevol naturalesa tramitats pel Consell Comarcal resten suspesos i
interromputs els seus terminis sigui quin sigui el seu estat de tramitació degut al supòsit de
causa major que ha esdevingut el COVID-19 i les mesures preses per combatre’l.
Aquest Reial Decret també preveu que l l’òrgan competent podrà acordar, per mitjà de
resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per a
evitar perjudicis greus.
És probable que la normalitat que coneixíem abans de l’inici de la crisi sanitària provocada
per la COVID 19 no es recuperi fins passat l’estiu o fins i tot més enllà. Aquest fet no pot
afectar als tràmits dels ajuts de menjador escolar del curs 20-21, ja que a l’inici del proper
curs, el dia 14 de setembre de 2020, caldria que les famílies que presenten la sol·licitud
coneguessin la resolució de l’ajut.
És per això que es proposa aprovar la convocatòria per la JGL o Decret del 27 de maig de
2020 i publicar-la acollint- se al que disposa la disposició el punt 4 de la disposició
Addicional tercera del RD 463/2020 de declaració d’estat d’alarma, sobre la possibilitat
d’acordar motivadament la continuació d’aquells documents que siguin indispensables
per a la protecció de l’interès general.
TERMINIS:
Primer termini: De l’1 al 19 de juny inicialment per a alumnes que ja tenien sol·licitat l’ajut
del curs passat (2019-2020)
Segon termini : Per a alumnes de nova matriculació. Del dia 1 de juny i fins al dia 30 de
setembre. En aquest casos, les persones sol·licitants hauran de presentar un certificat del
centre educatiu en que s’especifiqui la data de matriculació.
També si podran acollir aquelles famílies, que, encara que ja tinguessin beca sol·licitada
el curs passat, no l’han pogut presentar abans del dia 19 de juny per causes ocasionades
per la situació que s’està vivint actualment.
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L’alumnat matriculat amb posterioritat a aquest termini, (matrícula viva) podrà presentar
la sol·licitud fins a 30 dies naturals posteriors a la data de matriculació i com a màxim fins al
30 d’abril de 2021.

MODELS DE LES SOL.LICTUDS
Es proposen 2 sol·licituds:
Sol·licitud 1: Pels alumnes que van presentar la sol·licitud el curs 19-20 i que declaren que
totes les dades que van aportar són vigents. (model de sol·licitud 1)
Sol·licitud 2 : Pels alumnes que van presentar la sol·licitud el curs 19-20 i que hi ha hagut
modificacions les dades presentades el curs passat i per a les noves sol·licituds.(model de
sol·licitud 2)
TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Sol·licituds telemàtiques:
Les sol·licituds dels alumnes que ja van demanar la beca el curs passat, l’han d’entregar al
centre educatiu i aquest ho farà arribar al CCA de forma telemàtica fins el dia 19 de juny
de 2020.
Les noves sol·licituds, sempre que sigui possible, s’hauran d’entregar també al centre
educatiu i aquest ho farà arribar al CCA de forma telemàtica fins el dia 19 de juny.
Sol·licituds presencials:
Per garantir l’accés a totes les famílies, ja que n’hi ha que no disposen de mitjans per ferles telemàticament, també es podran fer de forma presencial al CCA amb cita prèvia.
Sol·licituds segon termini:
Totes seran presentades directament al CCA per part del sol·licitants, ja sigui
telemàticament o presencialment. Si és presencial, caldrà cita prèvia.
INFORMES SOCIALS
Sol·licituds 1 :Es traspassarà la valoració curs anterior (2019-2020)
Sol·licituds 2: SS faran l’informe de les famílies de seguiment que presentin el model 2 i els
hauran d’entregar al Departament d’Ensenyament abans del dia 30 de juny de 2020.
REQUERIMENTS DE DOCUMENTACIÓ
Tots els requeriment seran electrònics per facilitar que el personal que fa teletreball els pugui
fer.
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RESUM

Elaboració de la sol·licitud i de la documentació adjunta.

De l’11 al 22 de maig

Aprovació convocatòria JGL o Decret

25 de maig de 2020

Informació a la pàgina web del Consell Comarcal

De l’1 al 3 de juny

Enviament, per correu electrònic, la carta i la informació
als centres educatius i a SS

De l’1 al 3 de juny

Presentació de sol·licituds telemàtiques per part dels
centres escolars.

De l’1 al 19 de juny

Presentació de les sol·licituds del segon termini. Totes al
Consell Comarcal

Del 19 de juny al 30 de setembre.

Termini entrega informes socials

30 de juny

Creuament de dades amb Hisenda

La previsió és a finals del mes de juliol, inici d’agost i
depenent de quan es tanqui la campanya de Renda
2019
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