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Núm. 3776
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
Extracte en la BDNS de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs
2017-2018
Administració Pública: CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
Codi Administració Pública: L06090010
Òrgan: CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
Codi Òrgan: L06090010
Id Anunci: 14653
Codi convocatòria: 344830
Des convocatòria: Decret de 26 d’abril de 2017, que aprova l’obertura de la convocatòria d’ajuts de menjador dirigides als alumnes
d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de la
comarca del Ripollès, para el curso 2017-2018
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el contingut complet del qual es pot
consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primer. Beneficiaris
Pot ser beneficiari de les ajudes de menjador escolar, l’alumnat que
reuneixi els requisits següents:
a) Estar matriculat en un centre educatiu de la comarca del Ripollès
sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
b) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant,
gratuït.
c) Fer ús del servei de menjador escolar de manera regular.
d) No superar els llindars de renda, volum de negoci, rendiments
patrimonials o valors de les finques urbanes o rústiques previstos a l’article 5.2.
e) També pot ser beneficiari d’aquest ajut l’alumnat que, tot i no
complir el requisit d) d’aquest article, té el seu domicili a més de
9 km del centre on està escolaritzat.
Segon. Finalitat
Contribuir econòmicament amb el cost del menjador escolar.
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Tercer. Bases reguladores
Aprovades per acord del Ple de 21 de març de 2017 i publicades al:
BOP de Girona núm. 83 de 2 de maig de 2017.
Quart. Import
Dependrà del preu del menjador que tingui aprovat el centre escolar i del percentatge de l’ajut, resultant dels criteris establerts en les
bases reguladores.
Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini per la presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31 de
maig de 2017.
Ripoll, 3 de maig de 2017
Joan Manso Bosoms
President
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