
 
Benvolgudes famílies, 
 
Us informem que han sortit les bases per sol·licitar els ajuts individuals de Menjador i que al link següent podreu 
trobar les Bases i models necessaris per a la tramitació que gestiona el Consell Comarcal del 
Tarragonès(CCT),curs 2020-21: http://tarragones.cat/ensenyament/menjadors-escolars-ajuts-1 
 
 
Al respecte us fem un petit resum dels aspectes més rellevants: 
  
 
TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD (hi ha dos procediments): 
 

1- Aquelles famílies que el curs passat van presentar la sol·licitud i van obtenir beca de menjador, han de 
fer el tràmit següent:  
 

- Tràmit Telemàtic. A través del portal IdCAT-Mòbil. En aquest link s’hi pot trobar informació 
d’aquest servei http://tarragones.cat/oficina-virtual-tarragones/com-obtenir-lidentificador-digital-
idcat-mobil.  
 
Us heu de descarregar el formulari i enviar-ho al següent mail: 
secretariatorrojaimiret@gmail.com 
 
No cal adjuntat cap documentació més Només la sol·licitud que es genera omplint les 
dades al link abans esmentat. (Si teniu el certificat de lloguer de l’any passat el podeu 
enviar). 

 
  

2- Les famílies que, tot i que el curs passat haguessin presentat sol·licitud: 
 

 Tenen alumnes amb custòdia compartida. 

 Tenen alumnes en acolliment. 

 Han canviat els membre de la unitat familiar respecte el curs passat. Exemple: un nou fill, hi ha hagut 
una separació, defunció, emancipació.... 

 Se'ls hagués denegat l'ajut per manca de documentació. 
O aquelles famílies que: 

 No van presentar sol·licitud d'AIM el curs passat. 

 Alumnat nou de P3 al centre 

 Altres situacions 
 

Aquestes famílies han de presentar la sol·licitud de manera Presencial al Consell Comarcal del 
Tarragonès amb cita prèvia. L’opció de demanar cita estarà disponible a partir del 3 de juny. En cas 
de dubte consulteu la web  http://tarragones.cat/- o trucar al telèfon 977244500  

  
 

 
 

 
TERMINI DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS 

 
El termini per enviar el formulari imprès degudament omplert a l’adreça electrònica del centre 

(secretariatorrojaimiret@gmail.com) és del 8 al 19 de juny de 2020. 
 
 

 
Nota: En cas de dubte poden trucar al consell comarcal del Tarragonès al núm 977244500, Departament de 
beques menjador. 
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