CIRCULAR INFORMATIVA EXCLUSIVA PER A CENTRES ESCOLARS

Benvolguts, Benvolgudes,
Adjunt ens plau trametre-us aquesta circular que inclou:
1) les BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2021/2022,
2) la "Nota informativa" per a lliurar a les famílies d'aquells alumnes que, d'acord amb els requisits que estableixen les
bases, creieu que poden ser beneficiaris d'un ajut de menjador i per publicar al vostre tauler d'anuncis
3) així com l'Annex 1 del preu del menjador escolar que ens haureu de retornar degudament omplert i signat abans
del 30 de juny de 2021. Sinó disposeu dels nous preus, es farà la tramitació amb els preus del curs anterior.
Us recordem que trobareu
www.girones.cat/ensenyament.

també

aquesta

documentació

a

la

web

del

Consell

Comarcal

FORMA DE PRESENTACIÓ:
Aquest any la tramitació de l'ajut de menjador escolar serà bàsicament telemàtica o on-line; Les persones
interessades han d'accedir al tràmit a través de la pàgina https://ja.cat/HzXDZ durant el període del 10 al 31 de maig
de 2021.
Instruccions per a l’alumnat i/o sol·licitants:
Els ciutadans hauran d’accedir el tràmit mitjançant qualsevol dels certificats digitals autoritzats (FNMT, tCat, Cl@ve,
idCat mòbil, etc).
Alternativament, i només en cas de renovació d’una sol·licitud del curs 2020-2021, podran demanar un Codi
d’Expedient que rebran per SMS. Per això hauran d’indicar el DNI/NIE i el número de telèfon que constava a la
sol·licitud del curs anterior.
Instruccions per als centres escolars
Els centres escolars, o administracions públiques, que així ho sol·licitin podran ajudar a realitzar el tràmit a
determinades famílies o tramitar-lo en representació de les mateixes. Per a poder ajudar a tramitar les renovacions,
ens podeu demanar un llistat dels codis d’expedient.
Els centres escolars que ajudin a fer o realitzin el tràmit en representació de les famílies hauran de comptar amb un
dels certificats digitals autoritzats i el consentiment explícit de les famílies, del qual us podem oferir un model
d’autorització quan així ens ho sol·liciteu.
Tindreu disponible a la intraweb comarcal els Llistats de sol·licituds presentades actualitzats en temps real:
http://ensenyament.girones.cat/assistencia/; No indica si l'han presentat amb tota la informació i/o documentació
requerida, ni pressuposa la seva aprovació.

Aportació documentació a la sol·licitud:
La documentació acreditativa que sigui necessària es podrà adjuntar a la mateixa sol·licitud on line; Documents com
ara DNI/NIE dels nous sol·licitants o en cas de caducitat, nous convenis de separació o modificacions, calendari
actualitzat de custòdia compartida, certificat de cotitzacions de la Seguretat Social per a treballadors/es de la llar,
resolució d'acolliment en cas d'acolliment en família extensa o aliena, pensions com la de la llei de la dependència,
etc...).
L’alumnat per qui es faci sol·licitud d’ajut individual per a menjadors gestionats pel Consell Comarcal del Gironès,
automàticament quedarà inscrit al servei de menjador i no haurà de fer el tràmit específic corresponent.
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TELÈFON D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER AQUEST TRÀMIT:
L'Atenció serà telefònica i per aquest motiu hem habilitat més línies de telèfon tal i com figura a la "Nota informativa"
-

PER A ESCOLES: Com el curs passat, hem habilitat un telèfon d'ús exclusiu per escoles, aquest és el:
972 011 627 (operatiu únicament del 10 al 31 de maig).

-

PER A LES FAMÍLIES: S’ha habilitat un nou número de telèfon per assessorar en aquest tràmit: Aquest és el
972 011 667 (operatiu únicament del 10 al 31 de maig).

-

Per a situacions excepcionals que faci inviable l'atenció i suport a la família per telèfon, es podrà concertar
cita prèvia (cal trucar igualment al telèfon especificat)

RESUM BASES :
1. Les Bases estableixen 3 llindars de renda familiar que tenen garantit l’ajut del 70 %, del 100 % o del 100 % EE per
alumnes amb una disminució igual o més del 60 %, igual que els del curs anterior. Veure llindars i criteris per a
l'obtenció d'un d'aquests ajuts a les Bases.
2.

COMPACTACIÓ. Cal que la família deixi consignat al sol·licitar l'ajut de menjador, que si aquest és menor al 100 %
del cost, vol fer-ne ús compactat. El consell comarcal notificarà de la resolució d'atorgament indicant quins
alumnes han demanat fer ús compactat. El gestor del servei (AMPA, ajuntament...) distribuirà la compactació
dels alumnes segons convingui (número de monitors, torns, ...) i ho comunicarà, amb el vist-i-plau de la direcció,
per correu electrònic a menjadors@girones.cat (base 16).
A les escoles gestionades pel consell comarcal, és aquest últim qui adjuntarà, en qualitat de gestor del servei, la
distribució de compactació pels alumnes de cada centre com el curs passat.

3.

CUSTÒDIA COMPARTIDA: Per aquests casos es consideren membres computables el sol·licitant, els seus
progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d'aquests amb caràcter general. Cal demanar el calendari
de dies que estan amb el progenitor sol·licitant si només el demana un dels dos. En el cas que posteriorment a la
tramitació de l’ajut amb un sol progenitor l’altre progenitor també el vulgui sol·licitar, es farà una nova valoració
atenint-nos al criteri inicial, d’acord amb el que s’estableix en el paràgraf anterior. Aquesta revisió pot comportar
canviar el resultat de l’ajut que s’havia obtingut amb la valoració d’un únic progenitor. Veure base 8.a.1 per altres
opcions.

Àrea d'Ensenyament
Consell Comarcal del Gironès
Girona, 30 abril de 2021
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