
Full informatiu dels ajuts de menjador escolar Curs 2021-2022 

1. Objecte 

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  concessió  dels  ajuts
individuals de menjador escolar, amb l’objectiu de contribuir al
pagament de les despeses derivades de l’assistència al servei de
menjador escolar.

2. Persones beneficiàries 

Podran sol·licitar els ajuts regulats en aquestes bases els pares,
mares, tutors legals o persones encarregades temporalment o
definitivament de la guarda de l’alumnat escolaritzat en ensenyaments obligatoris o en el segon cicle
d’educació infantil en centres educatius de la comarca de l’Alt Camp sostinguts amb fons públics. 

 

3. Requisits

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents:

a) Quan estigui escolaritzat en ensenyaments obligatoris (educació primària i secundària obligatòria)
o en el segon cicle d’educació infantil en centres educatius de la comarca de l’Alt Camp sostinguts
amb fons públics.

b) Quan no li correspongui la gratuïtat del servei escolar de menjador. 

c) Quan no estigui en acolliment residencial durant el curs corresponent a la convocatòria.

Es considera acolliment residencial qualsevol alumne/a que estigui residint en un Centre Residencial
d’Acció Educativa (CRAE) per a infants i adolescents.

4. Presentació de les sol·licituds

- La tramitació de les sol·licituds dels ajuts de menjador haurà de realitzar-se de manera telemàtica
a la seu electrònica del Consell Comarcal.

Per tal de donar un servei de suport i atenció a les famílies que no disposin de mitjans
telemàtics, de connexió a internet o altres impediments justificats, per tal  de garantir
l'equitat entre tot l’alumnat, es farà la tramitació via telemàtica al Consell Comarcal de
forma presencial amb cita prèvia.

- Es presentarà una sol·licitud per a cada alumne/a que sol·liciti l’ajut de menjador.

- Termini de presentació de  sol·licituds: Del 28 de juny al 23 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

-  La cita  prèvia l’haureu de  demanar  de manera telemàtica a  la  seu electrònica del  Consell
Comarcal de l’Alt Camp al link: http://citaprevia.altcamp.cat o bé trucant al telèfon 977 60 85 60
de 9.00 h a 14.00 h.

- També disposeu de punts d’atenció als ajuntaments dels municipis següents:

                               

http://citaprevia.altcamp.cat/


                                                    Calendari i horaris 

AIGUAMÚRCIA

Punt d’assistència Telèfon cita prèvia

Local: Ca l’Angelina 977638301

Dies horaris 

Dilluns 05/07/21

Dilluns 12/07/21 10 a 13 h 

 10 a 13 h 

ALCOVER

Punt d’assistència Telèfon cita prèvia

Ajuntament Alcover 977608560

Dies horaris 

Dijous 01/07/21  9.30 a 14.30 h i de 15.00 a 19.00 h

Dilluns 05/07/21  9.30 a 14.30 h i de 15.00 a 19.00 h

Dilluns 12/07/21  9.30 a 14.30 h 

Dilluns 19/07/21  9.30 a 14.30 h i de 15.00 a 19.00 h

EL PLA DE SANTA MARIA 

Punt d’assistència Telèfon cita prèvia

Ajuntament El Pla de Santa Maria 977630006

Dies horaris 

Dimarts 29/06/21  9.30 a 14.30 h i de 15.00 a 19.00 h

Dimarts 06/07/21  9.30 a 14.30 h i de 15.00 a 19.00 h

Dimarts 13/07/21  9.30 a 14.30 h 

Dimarts 20/07/21  9.30 a 14.30 h i de 15.00 a 19.00 h

RODONYÀ

Punt d’assistència Telèfon cita prèvia

Ajuntament Rodonyà 977628528

Dies horaris 

Dimecres 07/07/21 10.00 a 14.00h

Dimecres 21/07/21 10.00 a 14.00h

PUIGPELAT

Punt d’assistència Telèfon cita prèvia

Local Serveis Socials ( Casa del metge) 977602225

Dies horaris 

Dimecres 30/06/21 9.30 a 14.30h

Dimecres 14/07/21 9.30 a 14.30h



VILA-RODONA

Punt d’assistència Telèfon cita prèvia

Ajuntament Vila-rodona 977638006

Dies horaris 

Divendres 02/07/21 10,00 a 14.00h

Dijous 08/07/21 10.00 a 13.00 h i de 15.00 a 19.00 h

Dijous 15/07/21 10.00 a 13.00h

VALLS

Punt d’assistència Telèfon cita prèvia

977612010

Dies horaris 

Del 5 al 23 de juliol De 9.00 a 12.00 h

Aula d’accés lliure Vallsgenera:  
Carretera del Pla, 37, 43800 Valls
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