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ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 18 
 

REGULADORA DELS AJUTS INDIVIDUALS PER A L’ASSISTENC IA AL 
MENJADOR ESCOLAR DEL COL·LEGI PUBLIC SANT JULIA DE L'ARBOÇ 

 
 
Article 1.-Objecte de l’ordenança 
 
Aquesta Ordenança té com a finalitat ajudar a les famílies amb manca de recursos 
econòmics per tal que els seus fills puguin assistir al menjador escolar del col·legi 
públic Sant Julià de l'Arboç. 
 
Article 2.-Beneficiaris 
 
Alumnes assistents al col·legi públic Sant Julià de l'Arboç, que es quedin al menjador 
escolar. 
 
Article 3.-Criteris de priorització 
 
Per la concessió de l'ajut es tindran en compte els següents criteris: 
 
a) Residir i trobar-se empadronat en el municipi. 
 
b) Situació socio-econòmica de la família. S'haurà d'acompanyar la documentació 
necessària expressada en l'article 5 de la present Ordenança. 
 
c) Rendiment acadèmic de l'alumne assistent al col·legi públic. Es sol·licitarà si es creu 
convenient informe a la direcció del col·legi públic. 
 
Article 4.-Termini de presentació 
 
Les sol·licituds individuals les presentaran les famílies a  l'Ajuntament des de la data 
de començament del curs escolar, i fins el dia 15 de novembre de l'any acadèmic. En 
el supòsit que aquesta última data caigués en diumenge o en festiu, el termini de 
presentació de sol·licituds, quedarà prorrogat fins el primer dia hàbil següent. 
 
Article 5.-Import de l’ajut 
 
Vindrà determinat per la situació socio-econòmica de la família i l'ajut atorgat pel 
Consell Comarcal.  Això no serà d'aplicació pels alumnes que no rebin l'ajut del 
Consell Comarcal, tenint-se en compte només la seva situació socio-econòmica. 
 
Article 6.-Tramitació 
 
Les sol·licituds es presentaran a les oficines de l'Ajuntament de l'Arboç, juntament amb 
la documentació següent: 
 
a) Ingressos econòmics dels membres de la família (nòmines, declaracions tributàries, 
comprovants de les remuneracions, etc.). 
 
b) Nombre de membres familiars que conviuen i circumstàncies familiars. 
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c) Declaració jurada conforme les dades aportades són certes i no es rep cap altre 
ingrés familiar ni ajut per cap concepte. Compromís que si les circumstàncies socio-
familiars canvien es posarà en coneixement de l'Ajuntament. 
 
d) Aquesta documentació sol·licitada es presentarà a l'assistent social de l'Ajuntament 
que emetrà informe i valorarà les necessitats dels peticionaris. 
 
Article 7.-Concessió de l’ajut 
 
Es concediran els ajuts fins al límit del crèdit disponible. 
 
La concessió o denegació es notificarà als sol·licitants. 
 
L'Ajuntament es reserva el dret a comprovar, pels mitjans que consideri oportuns, el 
compliment dels requisits establerts per la concessió de l'ajut. 
 
L'Ajuntament es reserva la potestat de revocar i deixar sense efecte la concessió de 
l'ajut en qualsevol moment, si canvien les circumstàncies socio-familiars del sol·licitant, 
mitjançant resolució raonada. 
 
Article 8.-Pagament dels ajuts 
 
El pagament es realitzarà una vegada s'hagin quantificat els dies d'assistència de 
l'alumne al menjador i d'acord amb la quantitat de l'ajut del Consell Comarcal. Els 
alumnes que no rebin l'ajut del Consell Comarcal, podran gaudir igualment de l'ajut 
municipal, tal i com regula l'article 5 d'aquesta Ordenança. 
 
El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte corrent de l'Escola 
Pública Sant Julià de l'Arboç, a mesos vençuts i prèvia presentació per part de la 
Direcció dels justificants d'assistència al menjador per part dels alumnes. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
La present Ordenança entrarà en vigència el dia de la seva publicació al BOP de 
Tarragona i seguirà vigent mentre no s'acordi la seva derogació o modificació."" 
 
 
DILIGENCIA: Per acreditar que la present Ordenança que regula els ajuts individuals 
per a l’Assistència al menjador escolar del col·legi públic Sant Julià de l’Arboç, ha estat 
aprovat inicialment en la sessió extraordinària del Ple de data 27 de setembre de 1994.  
Ho certifico. 
 
 


