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CONVOCATÒRIA AJUTS MENJADOR ESCOLAR 2020-21 

(TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: del 15/06/2020 al 03/07/2020) 

                

FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 

A) TELEMÀTICAMENT, amb caràcter preferent (actiu del 15/06/2020 al 
03/07/2020 a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament) 

Cal que disposeu del certificat electrònic (idCAT, eDNI) o que esteu donats 
d’alta al servei dCAT mòbil per identificar-vos. Podeu obtenir l’IdCAT mòbil 
de forma immediata a través del següent 
enllaç: https://idcatmobil.seu.cat/ 

Telèfons de suport al tràmit telemàtic: 93 588 70 00, ext. 4114/4106      

  

B) PER CORREU 

Termini: del 15/06/2020 al 03/07/2020 

Ompliu degudament el formulari, signeu-lo manualment i envieu-lo a 
través de qualsevol oficina de Correus. 

En aquest cas, la presentació de les sol·licituds d’ajuts de menjador s’haurà 
de fer mitjançant la fórmula de notificació administrativa (amb estampillat 
del formulari de sol·licitud per part del funcionari de l’Oficina de Correus), 
que caldrà enviar al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Rubí com a tramesa certificada, a l’adreça següent: 

Serveis Socials Ajuntament de Rubí- C/ Prim, 32-35, 2a planta (08191 Rubí) 

 

 C) PRESENCIALMENT 

Ompliu degudament el formulari, signeu-lo manualment i presenteu-lo 
presencialment al centre escolar que correspongui a l’alumne/a. 

Termini: del 22/06/2020 al 03/07/2020. Podeu presentar el formulari a 
l’escola de 9h a 14h. 

https://idcatmobil.seu.cat/
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En cas que necessiteu suport per a la formalització de la sol·licitud, es pot 
demanar cita prèvia al telèfon 674 648 435 (a partir del dia 25 de juny).  

Observacions 

-       L’Ajuntament es reserva la possibilitat de poder ampliar el 
calendari de presentació per assegurar les mesures dictades de 
distanciament social, com a conseqüència de la COVID-19, en cas de 
necessitat. 

  

-       De forma general, recordeu que arran de les mesures 
preventives establertes davant l'evolució dels contagis de la 
#COVID19, es recomana no fer desplaçaments innecessaris, i evitar 
les aglomeracions i el contacte amb altres persones, per la qual cosa 
us aconsellem el tràmit per via telemàtica d’aquesta sol·licitud. 

 Per altra banda, per evitar les incidències de l’AEAT per a la resolució de 
l’ajut, és important avisar a les famílies que aquelles famílies que hagin 
rebut ajuts econòmics de part de l’Ajuntament o l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya durant l’any 2019, facin la declaració de la renda. 
  
 


