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Jsa/im
Exp.: S.P. 2409/19 General 4349/19
Ass: Aprovació amb avocació pagament a les escoles dels ajuts de menjador de
l’Ajuntament a l’Escola Granularius
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de data 29 d´abril de
2019 va aprovar obrir la convocatòria i atorgament de les beques escolars i
extraescolars pel curs escolar 2019 – 2020 per a famílies en situació de risc i
vulnerabilitat social..
Atès que els conceptes a becar son els següents:
- Educació infantil 2n cicle (P-3, P-4 i P-5): material escolar, Activitats d’estiu,
menjador (sempre i quan s’hagi fet la sol·licitud de beques de menjador del
Consell
Comarcal) i activitats extraescolars.
- Educació primària: (1r. a 6è): material escolar, activitats d’estiu, menjador
(sempre i quan s’hagi fet la sol·licitud de beques de menjador del Consell
Comarcal)
i activitats extraescolars.
- Educació secundària obligatòria (ESO): transport escolar (LT a LR),activitats
d’estiu, llibres i activitats extraescolars.
Atès que es va aprovar una Retenció de Crèdit(RC), amb número d’operació
220200000073, de data 28 de gener de 2020, d’import total 13.000,00 euros, a
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 07 231 48007 – Altres ajuts
de menjador (Suficiència alimentària de la infància) del Pressupost de despeses
del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020,
per assumir les obligacions que comporta la proposta de l’aprovació de la
convocatòria, per al curs 2019-2020, de sol·licituds i atorgament de beques
escolars i activitats extraescolars de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Atès que les escoles on estan inscrits els alumnes beneficiaris d’aquests ajuts ja
han enviat les graelles justificatives d’aquests ajuts pel període setembre 2019
fins a data 12 de març de 2020, que és la data del darrer dia que les escoles van
romandre obertes abans del tancament per l´estat d´alarma pel Covid-19- ,
excepte l´Escola Granullarius, que fins que no presenti les graelles, no
procedirem al pagament.
Atès que l´Escola Granullarius ja ha presentat la graella justificativa pel període
setembre 2019 fins a data 12 de març de 2020, es podrà procedir al pagament,
tenint en compte que només pagarem la despesa de l´alumne Bilal Jabri, ja que
de l´altre alumne Ahmed Jabri, i segons registre d´entrada nº 2020-5508 i
2020-5504, el sol.licitant han presentat instància amb la renúncia d´aquest ajut
atorgat, motivat pel fet que aquest alumne te becat el 50% del menjador a
través de la beca del CCVO, i l´altre 50% amb una beca per alumnes amb
necessitats especials.
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Per tot això, es demana que es pagui l´import de la liquidació presentada per
l´Escola Granullarius per un total de 170,50 €
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula el
règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions
públiques.
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la
citada Llei.
Vist l’informe de la Treballadora Social de data 9 de juliol de 2020
Vist l’informe d’intervenció de data 10 de juliol de 2020.
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació de temes relacionats amb la
concessió d’ajuts i subvencions és la Junta de Govern local, atesa la competència
atribuïda per Resolució d’Alcaldia número 760/11 de 30 de juny de 2011.
Atès que l’article 10 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, disposa que els òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el
coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o
per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies
d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient. En
els supòsits de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament
dependents, el coneixement d’un assumpte pot ser avocat únicament per l’òrgan
delegant. En tot cas, l’avocació s’ha de fer per acord motivat, que ha de ser
notificat a les persones interessades en el procediment, si n’hi ha, abans de la
resolució final que es dicti. Contra l’acord d’avocació, no es pot interposar recurs,
encara que es pot impugnar en el recurs que, si s’escau, s’interposi contra la
resolució del procediment.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular
de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre.
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia,
RESOL
PRIMER.- Aprovar l’avocació d’aquest acord en base a l’article 10 de la Llei
40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
SEGON.- RECONÈIXER la següent despesa:
Aplicació pressupostària: 07 231 48007 – Altres ajuts menjador (Suficiència
alimentària).
Exercici: 2020.
Import: 170,50 euros.
Tercer: Zeiout, Fàtima.
NIF: X2015193W.
...per garantir les obligacions que assumeix l’Ajuntament de La Roca del Vallès
en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a l’aprovació del pagament dels
ajuts de menjador del curs escolar 2019-2020, per a les famílies en situació de
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risc i vulnerabilitat social (Programa complementari de les beques menjador de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, pel curs escolar 2019-2020), pel període
lectiu comprés entre 2019- 09 i 2020-03-12, per un import total de 170,50
euros, a endossar al centre escolar, en qualitat de prestador del servei de
menjador (2a. remesa de pagaments).
TERCER.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic
SICALWIN, figura:
Aplicació pressupostària: 07 231 48007 – Altres ajuts menjador (Suficiència
alimentària).
Exercici: 2020.
Assentament comptable: 220200001614.
Modalitat: AD – Autorització i disposició de despesa.
Data: 13/03/2020.
Import: 267,34 euros.
...per garantir les obligacions que assumeix l’Ajuntament de La Roca del Vallès
en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a l’aprovació del pagament dels
ajuts de menjador del curs escolar 2019-2020, per a les famílies en situació de
risc i vulnerabilitat social (Programa complementari de les beques menjador de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, pel curs escolar 2019-2020), pel període
lectiu comprés entre 2019- 09 i 2020-03-12, per un import total de 170,50
euros, a endossar al centre escolar, en qualitat de prestador del servei de
menjador (2a. remesa de pagaments).
QUART.- ORDENAR el pagament immediat de la següent despesa:
Aplicació pressupostària: 07 231 48007 – Altres ajuts menjador (Suficiència
alimentària).
Exercici: 2020.
Assentament comptable: 220200001614.
Modalitat: AD – Autorització i disposició de despesa.
Data: 13/03/2020.
Import: 170,50 euros.
Tercer: Zeiout, Fàtima.
NIF: X2015193W.
...per garantir les obligacions que assumeix l’Ajuntament de La Roca del Vallès
en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a l’aprovació del pagament dels
ajuts de menjador del curs escolar 2019-2020, per a les famílies en situació de
risc i vulnerabilitat social (Programa complementari de les beques menjador de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, pel curs escolar 2019-2020), pel període
lectiu comprés entre 2019- 09 i 2020-03-12, per un import total de 170,50
euros, a endossar al centre escolar, en qualitat de prestador del servei de
menjador (2a. remesa de pagaments). Ajuntament de la Roca del Vallès Carrer
de Catalunya, 24 08430 La Roca del Vallès Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat http://www.laroca.cat
CINQUÈ.- ACCEPTAR la petició del beneficiari, als efectes de transferir l’ajut de
menjador del curs escolar 2019-2020 atorgat, al centre escolar, en qualitat de
prestadors del servei de menjador.
SISÈ.- SUPEDITAR el pagament anterior, a les disponibilitats de la Tresoreria
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
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SETÈ.- ADVERTIR de les obligacions en què concorren el beneficiari, tot derivat
de les disposicions regulades a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en relació a l’aprovació del pagament dels ajuts de menjador del
curs escolar 2019-2020, per a les famílies en situació de risc i vulnerabilitat
social (Programa complementari de les beques menjador de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, pel curs escolar 2019-2020), pel període lectiu comprés entre
2019-09 i 2020-03-12, per un import total de 170,50 euros, a endossar al
centre escolar, en qualitat de prestador del servei de menjador (2a. remesa de
pagaments).
VUITÈ.- INFORMAR que l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en relació a
l’aprovació del pagament dels ajuts de menjador del curs escolar 2019-2020,
per a les famílies en situació de risc i vulnerabilitat social (Programa
complementari de les beques menjador de l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
pel curs escolar 2019-2020), pel període lectiu comprés entre 2019-09 i 202003-12, per un import total de 170,50 euros, a endossar al centre escolar, en
qualitat de prestador del servei de menjador (2a. remesa de pagaments),
comunicarà als organismes tributaris corresponents, per tot el que fa referència
als següents textos normatius: - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; i, - Ordre EHA/3012/2008, de 20 d’octubre, pel qual s’aprova el
model 347 de Declaració anual d’operacions amb terceres persones, així com els
dissenys físics i lògics i el lloc, la forma i el termini de presentació.
NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord que adopti l’òrgan competent, al
beneficiari, als efectes escaients.
DESÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord que adopti l’òrgan competent, a l’Àrea de
Serveis i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als
efectes escaients.
ONZÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord que adopti l’òrgan competent, a l’AlcaldiaPresidència i al Govern Municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als
efectes escaients.
DOTZÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord que adopti l’òrgan competent, a la
Tresoreria municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes
escaients.
TRETZÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord que adopti l’òrgan competent, a la
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, als efectes escaients.
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