
DECRET DE PRESIDÈNCIA

El Decret 219/1998, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades competències de la
Generalitat  de Catalunya en matèria d’educació,  i  s’autoritza a les comarques a exercir,
quan escaigui,  les competències que es deleguen,  en col·laboració amb els ajuntaments
afectats, i a establir convenis i contractes amb entitats públiques i privades per a la gestió
dels serveis corresponents.

El Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de menjador i fa referència en la
disposició addicional segona a la possibilitat que els consells comarcals gestionin el servei
escolar de menjador i  els ajuts de menjador,  mitjançant conveni de delegació.  El  Decret
161/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de transport i fa referència en la disposició
addicional segona a la possibilitat que els consells comarcals gestionin el servei escolar de
transport i els ajuts de transport, mitjançant conveni de delegació.

El Consell Comarcal de l’Anoia, en data 31 de juliol de 1996, va subscriure el conveni amb el
Departament d’Educació pel qual es delegaven les competències en relació amb la gestió
del servei  escolar  de  transport/menjador  escolar  i  altres  prestacions  en  matèria
d’ensenyament que el Consell Comarcal assumeix en el seu àmbit territorial, d’acord amb el
Decret 160/1996 i Decret 161/1996.
El Consell Comarcal de l’Anoia en col·laboració del Departament d’Ensenyament  de la
Generalitat de Catalunya, concedeix ajuts per sufragar els costos de menjador escolar de les
persones beneficiàries amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat, segons s’especifica
en les bases reguladores. L’objecte de la subvenció és l’atorgament d’ajuts individuals per a
la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en centres de segon
cicle d’educació infantil  (EINF-2C),  educació primària (EPRI),  secundària  (ESO) de jornada
partida a més d’educació   especial (EE) de centres públics i concertats de la comarca de
l’Anoia,  als  quals  no  correspon  la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions
econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica
del Consell Comarcal l’Anoia (i/o CCA, en endavant) per al curs 2020-2021

El Ple del Consell Comarcal  de l’Anoia va aprovar, en la sessió de 27/04/2021  les Bases
Reguladores dels  Ajuts  de  menjador,  publicades  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Barcelona  i  al  etauler,  per  articular les subvencions a particulars que finança l’addenda
abans esmentada.

De conformitat amb allò que preveu l’art. 10 de les Bases reguladores per la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva al menjador escolar. Ateses les facultats
que preveu l’art. 53 DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova la LMRLC, atès que les bases
han estat aprovades pel ple del CCA del dia 27 d’abril  de 2021 i la convocatòria de la
subvenció correspon, al President de la Corporació.

RESOLC:

Primer.- APROVAR la CONVOCATÒRIA de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
per a la concessió dels ajuts de menjador escolar a la comarca de l’Anoia segons les bases
aprovades. 

Segon.- ESTABLIR que el termini per la presentació de sol·licituds restarà obert des
del 03.05.2021 al 31.05.2021. 

Tercer.-  AUTORITZAR la despesa de  1.496.166,00  € amb càrrec a l’aplicació
36/480.00.08/320 dels  pressupostos de despesa del 2021-2022.



Quart.- ORDENAR el trasllat d’aquest decret als interessats i  DONAR COMPTE del present
decret en la propera sessió plenària que se celebri.

Cinquè.- COMUNICAR aquesta resolució a la Base Nacional de Subvenciones.

Ho mana i signa el Sr. President de al corporació a la ciutat d’Igualada.

Xavier Boquete i Sàiz
President

Igualada a la data de la signatura.
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