
 
 

 

Benvolguts/des, 
 
 
Us informem que Ple del Consell Comarcal del Bages en sessió ordinària de 6 d’abril 
de 2020 aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a 
l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats 
en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2020-2021. 
 
Es preveu que els centres educatius estiguin tancats com a mínim fins el dia 1 de juny i 
en data d’avui no hi ha informació del període que estaran obert. És per aquest motiu 
que hem previst dues possibles situacions depenen de si els centres poden obrir o no 
per fer la recollida de sol·licituds. En el cas que el centre puguin obrir a partir de l’1 de 
juny la recepció de les sol·licituds es farà directament a les escoles. I per, tant, haureu 
de preveure aquesta situació. En cas que no obrin la recollida de la sol·licituds es farà a 
través dels ajuntaments i del Consell Comarcal del Bages per les famílies de Manresa. 
 
Per tant, si resteu oberts caldrà que realitzeu els tràmits com cada any que consisteix 
en la recepció de les sol·licituds, l’ofici amb la corresponent relació d’alumnes 
beneficiaris i la tramesa presencial al registre del Consell Comarcal com a màxim el 
15.06.2020. 
 
En el supòsit que no sigui possible l’obertura dels centres, us informem de les accions 
que es duran a terme. 
 
-Centres docents de la comarca del Bages, a excepció de Manresa. 
 
 Terminis i funcionament del lliurament i la recollida. 
 

- Tant si la recollida es pot fer a través de les escoles com si s’ha de fer a través 
dels ajuntament, entre dijous i divendres 21.05.2020 i 22.05.2020 us lliurarem a 
l’ajuntament del municipi les sol·licituds dels ajuts en blanc, a excepció del de 
Manresa que estaran a disposició a la seu del Consell Comarcal. 

 
- A partir del 25.05.2020 es realitzarà el lliurament de les sol·licituds en paper a 

través dels ajuntaments a les famílies que no puguin imprimir-la de la web del 
Consell Comarcal www.ccbages.cat o fer el tràmit telemàtic.  

 
Les famílies del municipi de Manresa, podran recollir la sol·licitud al Consell 
Comarcal. 

 
- En cas que les escoles no puguin obrir a partir del 1 de juny, entre el dia 1 i el 

12.06.2020 les famílies que no puguin fer el tràmit telemàtic hauran de presentar 
les sol·licituds presencialment a l’ajuntament del municipi. 

 
- En cas d’haver recollit les sol·licituds als ajuntament, en data 15.06.2020 (no 

més tard) caldrà presentar el total de sol·licituds rebudes al registre presencial 
del Consell Comarcal. 

 

http://www.ccbages.cat/


Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes, podran presentar-
les presencialment al registre del Consell Comarcal a partir del dia 1 de juliol de 2020, 
però no es garantirà la valoració dins la primera adjudicació. 
 
 
-Centres docents del municipi de Manresa 
 
 Terminis i funcionament del lliurament i la recollida. 
 

- A partir del 25.05.2020 les famílies que no puguin imprimir-la de la web del 
Consell Comarcal www.ccbages.cat o fer el tràmit telemàtic , podran recollir la 
sol·licitud en paper a través del Consell Comarcal.  

 
- En cas que les escoles no puguin obrir a partir del 1 de juny, entre el dia 1 i el 

12.06.2020 el personal del Consell Comarcal es desplaçarà al pati de les 
escoles o a la seva proximitat on l’ajuntament haurà de facilitar el corresponent 
accés o un espai davant les escoles per garantir la recollida amb seguretat en el 
cas que no es pugui realitzar als patis (els EPIs i material necessari ho posarà el 
Consell Comarcal). 
 

Properament, s’informarà de les dates en què s’hauran de realitzar els 
desplaçaments. 
 
Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes, podran 
presentar-les presencialment al registre del Consell Comarcal a partir del dia 1 
de juliol de 2020, però no es garantirà la valoració dins la primera adjudicació. 
 

Aquest Consell Comarcal enviarà la informació mitjançant SMS a les famílies 
beneficiàries dels curs anterior, però us demanem que, feu extensiva la informació a 
totes les famílies del vostre centre, sobre la tramitació de les beques de menjador pel 
curs vinent. 
 
Un cop sapiguem si ho fem a través dels centres o dels ajuntaments us ho notificarem 
en el menor temps possible. 
 
Si us sorgeix qualsevol consulta, dubte o aclariment podeu trucar-nos al 93.693.03.57. 
 
Rebeu una salutació cordial, 
 
 
 
 
 
Sílvia Tardà i Serrano 
Consellera d’Educació i Cultura 
 

http://www.ccbages.cat/
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