
 
 
 
 

 
 

 
 
Jordi Vendrell i Ros, com a secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, 
  
C E R T I F I C O : 
 
Que el Ple 6/2021 del Consell Comarcal, de 19 de maig de 2021, va prendre, entre 
d’altres, l’acord següent: 
  
18. Modificar les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 
2020/2021. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 d´abril de 2021 i el 7 de maig de 2021, la senyora Sílvia Perez Corts, cap de l'Àrea de 

Polítiques Socials i d'Igualtat, i la senyora Eugènia Llonch Bonamusa, tècnica de serveis 
personals, respectivament, han emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de maig de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar les Bases reguladores dels ajuts de 

menjador i llur annex per al curs escolar 2020/2021, publicades en el BOPB de 25 de maig de 2020. 
El 28 de maig de 2020 es publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de 
rectificació d’un error material d’aquestes Bases, url https://bop.diba.cat/temp/05_022020006533.pdf, 
en endavant i en el seu conjunt les BASES.  

 
2. L’article 14 de les Bases, amb el títol Justificació, estableix el següent:  

No més enllà del 10 de juliol de 2021, l’ajuntament corresponent o el centre escolar, en funció de qui 
rebi el pagament d’acord amb les previsions de l’article següent, ha de presentar degudament 
emplenat al Consell Comarcal el certificat justificatiu de l’ús del servei de Menjador corresponent a tot 
el curs escolar, d’acord amb el model de certificat justificatiu de la despesa que estableixi el Consell 
Comarcal. 
 

3. L’article 15 de les BASES, amb el títol Pagament, estableix el següent:  
 
1. El Consell Comarcal transferirà al compte corrent que designi l’ajuntament l’import dels ajuts 

atorgats a les persones beneficiàries del seu municipi. 
 

Nogensmenys, en casos excepcionals, quan així ho acordin el Consell Comarcal i l’ajuntament, el 
Consell Comarcal transferirà al número de compte designat pels centres escolars, l’import dels 
ajuts atorgats a les persones beneficiàries matriculades en cada centre. 

 
2. El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya i al compliment d’allò que preveu l’article 14. 

 
4. El temps que transcorre des de l’inici del curs fins el moment del pagament de l’import dels ajuts de 

menjador, un cop finalitzat el curs i aprovada la justificació, impacta amb els operadors dels ajuts en 
la mesura que avancen els imports dels ajuts i no poden rescabalar-se fins a la transferència de 
l’import dels ajuts a càrrec del Consell Comarcal.  
 



 
 
 
 

 
 

Per això, es proposa modificar l’article 15 de les BASES d’acord amb el redactat següent:  
 
1. El Consell Comarcal transferirà al compte corrent que designi l’ajuntament l’import dels ajuts 

individuals de menjador atorgats a les persones beneficiàries del seu municipi. 
 
Nogensmenys, en casos excepcionals, quan així ho acordin el Consell Comarcal i l’ajuntament, el 
Consell Comarcal transferirà al número de compte designat pels centres escolars, l’import dels 
ajuts atorgats a les persones beneficiàries matriculades a cada centre. 
 

2. El Consell Comarcal pot transferir a l’ajuntament o al centre escolar, segons s’escaigui d’acord 
amb l’apartat anterior, una bestreta de fins al 50% de l’import màxim previst pel total dels 
expedients de persones beneficiàries del seu municipi, sempre i quan el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya n’hagi ingressat prèviament els imports.  
 
En aquest cas, un cop finalitzat el curs 2020-2021 i prèvia justificació de l’ús del servei  en els 
termes previstos a l’article 14 d’aquestes Bases, el Consell Comarcal transfereix a l’ajuntament o 
centre escolar, segons s’escaigui, l’import resultant de la diferència, si aquesta és negativa, entre 
la bestreta transferida i l’import final de la totalitat dels ajuts corresponents als expedients de 
persones beneficiàries del seu municipi atorgats en la convocatòria. D’altra banda, si l’import 
resultant de la diferència és positiva, l’ajuntament ha de retornar l’import corresponent al Consell 
Comarcal no més enllà del termini d’un mes des de la comunicació que aquest efecte li faci el 
Consell Comarcal. Pel cas que l´ajuntament no efectuï el retorn, el Consell Comarcal 
podrà liquidar el deute mitjançant compensació d'ofici. 
 

3. El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya i al compliment d’allò que preveu l’article 14, sens perjudici d’allò que 
preveu l’apartat anterior pel que fa al règim de bestreta.  

 
Per això, INFORMO:  
 
Modificar l’article 15 les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2020/2021 en el 
sentit exposat en el punt 4 d’aquest informe.” 
 

2. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur annex per al curs escolar 2020/2021, 

aprovades el 20 de maig de 2020 i publicades en el BOPB de 25 de maig de 2020. El 28 de 
maig de 2020 es publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de 
rectificació d’un error material d’aquestes Bases, url 
https://bop.diba.cat/temp/05_022020006533.pdf.  
 

2. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya disposa 
que és competència del Ple, exercir les altres atribucions que expressament li assignin les 
lleis i les que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
Per això, 
 
PROPOSEM al Ple del Consell Comarcal que acordi:  
 



 
 
 
 

 
 

1. Modificar les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2020/2021, 
aprovades pel Ple de 20 de maig de 2020, d’acord amb el redactat següent:  

 
A l’article 15, on diu:  

 
1. El Consell Comarcal transferirà al compte corrent que designi l’ajuntament l’import 

dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries del seu municipi. 
 

Nogensmenys, en casos excepcionals, quan així ho acordin el Consell Comarcal i 
l’ajuntament, el Consell Comarcal transferirà al número de compte designat pels 
centres escolars, l’import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries 
matriculades en cada centre. 

 
2. El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya i al compliment d’allò que preveu l’article 
14. 

 
Ha de dir:  
1. El Consell Comarcal transferirà al compte corrent que designi l’ajuntament l’import 

dels ajuts individuals de menjador atorgats a les persones beneficiàries del seu 
municipi. 

 
Nogensmenys, en casos excepcionals, quan així ho acordin el Consell Comarcal i 
l’ajuntament, el Consell Comarcal transferirà al número de compte designat pels 
centres escolars, l’import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries 
matriculades a cada centre. 

 
2. El Consell Comarcal pot transferir a l’ajuntament o al centre escolar, segons 

s’escaigui d’acord amb l’apartat anterior, una bestreta de fins al 50% de l’import 
màxim previst pel total dels expedients de persones beneficiàries del seu municipi, 
sempre i quan el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya n’hagi 
ingressat prèviament els imports.  
 
En aquest cas, un cop finalitzat el curs 2020-2021 i prèvia justificació de l’ús del 
servei  en els termes previstos a l’article 14 d’aquestes Bases, el Consell Comarcal 
transfereix a l’ajuntament o centre escolar, segons s’escaigui, l’import resultant de la 
diferència, si aquesta és negativa, entre la bestreta transferida i l’import final de la 
totalitat dels ajuts corresponents als expedients de persones beneficiàries del seu 
municipi atorgats en la convocatòria. D’altra banda, si l’import resultant de la 
diferència és positiva, l’ajuntament ha de retornar l’import corresponent al Consell 
Comarcal no més enllà del termini d’un mes des de la comunicació que aquest 
efecte li faci el Consell Comarcal. Pel cas que l´ajuntament no efectuï el retorn, el 
Consell Comarcal podrà liquidar el deute mitjançant compensació d'ofici. 
 

3. El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i al compliment d’allò que preveu l’article 
14, sens perjudici d’allò que preveu l’apartat anterior pel que fa al règim de bestreta.  

 



 
 
 
 

 
 

2. Publicar la modificació de les Bases reguladores de l’epígraf primer precedent en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i fer una 
referència de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sotmetent-les a 
informació pública per un termini de 20 dies, d’acord amb el que preveu el Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
transcorregut el qual sense que s’hagin presentat al·legacions restarà definitivament 
aprovada.”  

 
 
 
I, per què així consti i assoleixi els efectes corresponents, lliuro i signo aquest certificat, 
amb el vistiplau del president i el segell que ho acredita. 
  
Document signat electrònicament. 
 
 


