
 

Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 
08800 Vilanova i la Geltrú 

T 93 810 04 11 • F 93 810 00 55 
serveispersonals@ccgarraf.cat 

www.ccgarraf.cat 
 

ANUNCI 

 

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar i ajuts individuals de 
desplaçament escolar, curs 2020-2021 

 

Per Decret de Presidència número 90/2020 s’ha resolt acordar l’inici de la 
convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar i d’ajuts individuals de 
desplaçament escolar per al curs escolar 2020-2021. 

Les esmentades bases s’han publicat mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com a l’e-
tauler del Consell Comarcal del Garraf i la pàgina web del Consell Comarcal 
www.ccgarraf.cat apartat ensenyament. 

1. Objecte de la convocatòria 

L'objectiu d'aquesta normativa és regular la concessió d'ajuts individuals de 
menjador escolar a l'alumnat escolaritzats en els nivells d'ensenyament de segon 
cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria de la comarca del Garraf, 
als quals no els hi correspongui la gratuïtat, amb valoració de les condicions 
econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants.  

En el cas dels ajuts al desplaçament, ’alumnat d’educació infantil (2n. Cicle), primària 
i secundària obligatòria sempre que estigui matriculat a un centre proposat pel 
Departament d’Educació per al curs 2020-2021, i quan no sigui possible l’establiment 
d’un servei de transport col·lectiu, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, 
de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el 
desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è. 

2. Beneficiaris i procediment 

Els beneficiaris i el procediment de sol·licitud i d’atorgament dels ajuts de menjador i 
desplaçament està concretat a les respectives bases. 

3. Termini de presentació  

S’estableix de l’1 de juny al 26 de juny el període presentació de sol·licituds per 
aquelles famílies que ja gaudeixen dels ajuts de menjador i/o desplaçament  en el 
curs 2019-2020 i per mitjans telemàtics mitjançant els models o formularis de la 
pàgina web del Consell Comarcal. Les famílies rebran un SMS amb un enllaç que els 
enviarà a un formulari que han d’omplir i enviar per correu electrònic al Consell 
Comarcal del Garraf. Es rebrà un correu de resposta confirmant les dades tramitades 
al Consell Comarcal del Garraf. 
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De l’1 de juliol al 24 de juliol, període presencial mitjançant cita prèvia, per a famílies 
amb Passaport i noves sol·licituds o casos que no s’hagin pogut fer telemàticament, 
mitjançant sistema de cita prèvia que es trobarà al web comarcal. 

4. Lloc de presentació 

Les sol·licituds telemàtiques es faran mitjançant formulari disponible a la web del 
Consell Comarcal del Garraf. 

Les sol·licituds presencials a les Oficines del Consell Comarcal i/o a oficines 
municipals segons s’acordi amb Ajuntaments i mitjançant els sistemes que 
estableixin, excepte el municipi de Vilanova i la Geltrú,  en funció de les fases de 
reobertura. 

5. Documentació a presentar i procediment de concessió 

Tota la documentació a presentar es farà mitjançant fotocòpia que hauran de dur els 
sol·licitants, conjuntament amb l’original per a la comprovació. 

El procediment de concessió i termini de resolució és el que estableixen les 
respectives bases. 

6. Dotació pressupostària 

Es destinarà a la concessió d’aquesta subvenció en relació als ajuts individuals de 
menjador la quantia inicial de 1.496.397,90 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 2020-400-320-48031, 2020-400-320-48033, 2021-400-320- 48030 i 
2021-400-320-48032; la quantitat en relació als ajuts individuals de desplaçament de 
10.797,97 €, amb càrrec a les aplicacions 2020-400-320- 48015 i 2021-400-320-
48014.L’autorització o realització del pagament de les subvencions queda 
condicionada a l’existència de crèdit necessari i a l’efectiva aportació per part del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2020-2021. 

 

Vilanova i la Geltrú, 19 de maig de 2020 

 

 

 

Abigail Garrido Tinta 

Presidenta 

 

 


