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Origen: Servei d’Ensenyament – Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
Assumpte:  Convocatòria ajuts menjador curs 2021/22 
 
 
 

Sr./ Sra. Director/a, 
 

 
Iniciem de nou la convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2021/22 
i ens plau informar-vos sobre quina serà la seva tramitació.  
 
Enguany, atès la situació de pandèmia que ens afecta i per poder atendre a les mesures 
de prevenció i restriccions de mobilitat decretades pel Govern de la Generalitat, hem 
establert petits canvis en la seva tramitació respecte altres convocatòries i que 
seguidament us detallem: 
 
Termini ordinari:  Del 12 d’abril al 7 de maig de 2021 
 
Presentació de sol·licituds: 
 

 Telemàtica: A través de la web de Consell Comarcal de l’Alt Penedès, portal 
Tràmits i Gestions\Ciutadania\Ensenyament-Menjador escolar. Adjuntem Guia per 
tramitar la sol·licitud online. 

  
Les famílies que van presentar sol·licitud en la convocatòria anterior, no caldrà que 
adjuntin la documentació no econòmica (llibre de família, Idalu, sentència de 
divorci, etc.) ja lliurada anteriorment, sempre hi quan no hi hagi modificacions i 
segueixi vigent.  

 
 Només per casos excepcionals en que no sigui possible realitzar el tràmit 

telemàtic es podrà presentar la sol·licitud de forma presencial a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (C/ Hermenegild Clascar, 1-3 de 
Vilafranca del Penedès). 
 
Aquest tràmit requereix de cita prèvia i es pot sol·licitar per telèfon al 938.900.000 
o a través de la web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat/cita-prèvia). 
 
Per a la tramitació presencial, les famílies hauran de portar la sol·licitud 
degudament emplenada i signada, juntament amb la documentació necessària 
fotocopiada.  

 
Podran trobar tota la informació de la convocatòria (bases i sol·licituds) a la pàgina web 
del Consell Comarcal, a l’apartat de Tràmits i Gestions\Ciutadania\ 
Ensenyament_Menjador escolar. 

 
 
 
 

http://www.ccapenedes.cat/cita-prèvia
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Us agrairíem que traslladéssiu aquesta informació a les famílies interessades i els hi 
faciliteu la documentació que s’adjunta per facilitar-los la tramitació d’aquest ajut de 
menjador escolar. 
. 
Documentació annexada: 
 

- Resum informació centres 
- Guia per tramitar la sol·licitud online. 

 
 
D’altra banda, aprofitar l’avinentesa per agrair-vos especialment la tasca que des del 
vostre centre escolar esteu duent a terme en el context actual de pandèmia i fent que les 
escoles esdevinguin un espai segur pels nostres docents i infants.  
 
Per qualsevol aclariment, restem a la vostra disposició. 
 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
 
Francesc Rosell Bascompte 
Gerent 
 
 
Vilafranca del Penedès, a la data de la signatura electrònica 
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