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CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ASISTENCIA A COMEDORES ESCOLARES. CURSO 2020-2021
1. Bases reguladoras.- Bases específicas reguladoras das axudas para asistencia a Comedores
escolares aprobadas no marco das Bases de execución do Orzamento Xeral do Concello para
2020.
2. Obxecto e réxime.- O obxecto é a concesión de axudas para mantenza en comedores
escolares xestionados polas ANPAS de Centros Públicos de Ensino de Oleiros durante o curso
2020-2021, en réxime de concorrencia competitiva.
3. Importe e réxime económico.a) Aplicación orzamentaria 82.3260.48900.
b) Importe da convocatoria: 50.000 euros. Gasto plurianual.
- Gasto imputable a 2020: 20.000 euros
- Gasto imputable a 2021: 30.000 euros
c) Límite da renda per cápita familiar no ano 2019 para poder acceder a estas axudas:
6.000 euros.
d) A contía que se concederá a cada alumno determinarase en función da renda per
cápita da familia do solicitante no ano 2019, de acordo co seguinte baremo:
RENDA PER CAPITA 2019
IMPORTE MÁXIMO AXUDA
De 0 a 2.300 euros
700 €
De 2.300,01 a 4.600 euros
380 €
De 4.600,01 a 6.000 euros
260 €
e) No suposto de que o número de solicitantes que cumpren os requisitos determinase a
insuficiencia do importe da convocatoria, serían rexeitadas as solicitudes
correspondentes ás familias que acaden unha renda máis elevada.
4. Requisitos para solicitar a subvención: As axudas poderán ser solicitadas polos representantes
legais –pai, nai, tutor/a- de alumnado matriculado en ditos centros para o curso escolar, e
que reúnan os seguintes requisitos:
a) Estar empadroados no Concello de Oleiros tanto os solicitantes como o/a alumno/a á
data de comezo do curso escolar correspondente á convocatoria.
b) Estar matriculado o menor para o curso escolar nun centro de ensino público sito no
termo municipal de Oleiros e que conte con servizo de comedor xestionado pola
ANPA.
c) Ter obtido no ano anterior ao da convocatoria unha renda per cápita familiar igual ou
inferior a 6.000 €.
d) Non estar incursa a persoa solicitante en ningún dos supostos de incapacidade ou
incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas.
e) Estar ao corrente das súas obrigas coa Axencia Tributaria, e coa Seguridade Social.
f) Non ser debedor da Facenda Municipal ningún dos membros computables da unidade
familiar.
5. Documentación a presentar:
a) Formulario normalizado que se publicará ao mesmo tempo que a convocatoria na
páxina web municipal e na BDNS.
b) Fotocopia do DNI ou NIE do solicitante.
c) Documento acreditativo da conta bancaria onde desexen recibir a axuda (certificado
bancario, fotocopia compulsada de libreta de aforro/conta corrente), agás que tivera
solicitado a axuda para o curso anterior e non houbese variación nos datos.
d) Documento en vigor acreditativo de familia numerosa, onde figuren todos os
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membros, de ser o caso.
O empadroamento, a matrícula no centro e o estado das débedas coa Facenda Municipal
comprobaranse de oficio.
6. Órganos competentes para a instrución e resolución do procedemento.
a) Instrución do expediente: Comisión formada pola Concelleira delegada de Educación,
o Pedagogo Municipal e a Auxiliar administrativa que actúe como secretaria da
Comisión avaliadora.
b) Resolución.- Alcaldia
7. Prazo para a presentación de solicitudes.- desde o día seguinte á publicación da
convocatoria no BOP ata o 30 de setembro de 2020.
8. Prazo máximo de resolución e notificación.- O acordo deberá adoptarse en tres meses desde
que rematara o prazo para a presentación das solicitudes. De non adoptarse resolución
expresa neste prazo, entenderase desestimada a solicitude.
9. Xeito de notificación e publicación.- Publicarase no Taboleiro de Edictos do Concello de
Oleiros, e no do Centro Cultural “A Fábrica”, nos centros escolares e na páxina web do
Concello, unha lista coas solicitudes admitidas, as que se propón denegar e por qué motivo, e
as desestimadas sen máis trámite, concedéndose un prazo de 10 días para presentar
alegacións. Dita relación publicarase únicamente co número do documento de identidade
que os beneficiarios aportaran na súa solicitude. Estas publicacións substituirán á notificación
nos términos que se establecen no artigo 45.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
10. A Resolución pon fin á vía administrativa, e contra ela poderán interporse os recursos que
procedan.

