
ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE DE LA RESOLUCIÓ

A. Adhesió al model de conveni de col·laboració per la gestió dels ajuts (CC, CCEE,
CEI, EI)

Els centres privats concertats i els centres educatius de primer cicle d’educació infantil que
participin  en  aquesta  convocatòria  han  de  formalitzar  un  conveni  com  a  entitat
col·laboradora  amb  la  Conselleria  d’Educació  i  Formació  Professional  per  a  la  gestió
d’aquests ajuts, d’acord amb els models publicats en l’annex 6 (centres concertats) i l’annex
7 (centres d’educació infantil), respectivament. 

La formalització del conveni per part de l’entitat col·laboradora, d’acord amb l’article 27 del
Text  refós  de  la  Llei  de  subvencions,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  2/2005,  de  28  de
setembre, es farà mitjançant la comunicació d’adhesió segons el model de conveni publicat
en l’annex 6 (centres concertats) i  l’annex 7 (centres d’educació infantil) i  d’acord amb el
model que figura en l’annex 11.

Els  titulars  dels  centres  han  d’enviar  aquesta  adhesió  (annex  11),  per  registre
electrònic, abans del 30 de setembre de 2022 al Servei de Comunitat Educativa de la
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. 

B. Certificat del consell escolar o comissió de valoració 

El consell escolar ha d’informar sobre el compliment de tots els requisits exigits per ser
beneficiari dels ajuts. El centre ha de trametre abans del 5 de setembre al Servei de
Comunitat Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat
Educativa un certificat, a traves de VALIB o registre electrònic, en que constin els acords
del  consell  escolar  o  comissió  de  valoració,  així  com  la  relació  d’alumnes  que  ha
presentat sol.licitd per ser-ne benefiari el qual ha de contenir:

a) La relació, per codi, dels alumnes que es consideri que tenen dret a rebre l’ajut,
amb la puntuació corresponent.

b) La  relació,  per  codi,  dels  alumnes  que  no  compleixin  els  requisits  per  ser
beneficiaris i els motius que ho justifiquin.

C. Publicació del llistat provisional

Dia 6 de setembre s’ha de publicar en un lloc visible dins el centre el llistat provisional.
Aquest llistat ha de romandre al tauler d’anuncis durant 10 dies naturals. 

Podeu obtenir aquest llistat de la pestanya “Ajuts”  “Llistat de sol·licituds”. Un cop a la
pantalla,  apareixerà  automàticament  el  nom  del  centre:  heu  de  seleccionar  “Llistat
provisional” i triar imprimir el llistat o bé per “Motius de transport” o bé per “Motius
socioeconòmics”, segons correspongui.

Apareixeran dos llistats, un amb el títol “Baremació” i un altre anomenat “Baremació no
publicable”. Només heu de penjar el que té el títol de “Baremació”.
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El llistat “Baremació no publicable” és només d’ús intern i és recomanable repassar que
totes les dades que hi apareixen són correctes. El llistat “Baremació no publicable”
NO s’ha de penjar al centre.

El llistat provisional ha d’estar penjat al centre durant tot el període de reclamacions.

D. Publicació del llistat definitiu

Un  cop  publicada  al  BOIB  la  resolució  de  concessió  dels  ajuts,  els  centres  han  de
publicar en un lloc visible el llistat definitiu corresponent del seu centre.

E. Abonament i pagament dels ajuts

Els ajuts s’abonaran al centre a compte del beneficiari. El centre ha d’usar els doblers
per pagar el servei de menjador del beneficiari de l’ajut.

En cap cas l’import de l’ajut pot superar el cost del servei de menjador de què ha fet ús
l’alumne. Per tant, si un alumne no fa ús del menjador tots els dies, només se li pot
pagar fins al total del cost de menjador. La diferència entre la quantitat concedida i la
quantitat que rep el beneficiari passa a formar part del romanent d’ajuts de menjador.

F. Justificació dels ajuts

Abans del 30 de juny de 2023, s’han d’enviar els annexos 4 i 5 de la convocatòria de
justificació dels ajuts.

En aquesta justificació, les famílies han de signar per deixar constància que han rebut el
servei de menjador a compte de la quantitat concedida.

En el cas dels centres docents públics els pagaments s’han d’enregistrar a l’epígraf 14.2
de despeses del programa ECOIB.

G. Romanent del centre dels ajuts de menjador

El romanent d’ajuts de menjador està integrat per aquells doblers que, per algun motiu,
no  s’han  pogut  pagar  al  beneficiari.  Habitualment,  perquè  hi  ha  alumnes  que  han
sol·licitat l’ajut i ja no assisteixen al centre o que no han fet ús de tots els dies i, per això,
ha sobrat alguna quantitat de doblers.

El romanent d’ajuts de menjador s’ha d’emprar per donar ajuts de menjador a alumnes
que tot hi haver sol·licitat l’ajut no se’ls hagi concedit per falta de pressupost. El consell
escolar ha de determinar, de manera argumentada, a quins alumnes es destina aquest
romanent.

L’acta  del  consell  escolar  en què es  decideixi  usar  el  romanent  per  donar  ajuts  de
menjador a altres alumnes s’ha de trametre amb els justificants dels ajuts.

En cap cas es pot usar el romanent d’ajuts de menjador per pagar altres despeses. 
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