
 
 

 

 
 
Benvolguts/des, 
 
 
Us informem que el Ple del Consell Comarcal del Bages en sessió ordinària de 
22 de març de 2021 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 2021-2022. 
 
En data 23 d’abril s’ha fet publicació al BOP de la convocatòria i per tant queda 
obert el termini de presentació de sol·licituds que finalitzarà el 14 de maig. 
 
El curs passat la convocatòria va incloure canvis significatius en la tramitació de 
la sol·licitud per la situació excepcional i algunes mesures s’han continuat o 
adequat en la convocatòria actual. 
 
 Terminis i funcionament del lliurament i la recollida. 
 

- Les sol·licituds hauran de presentar-se al registre electrònic del Consell 
Comarcal, mitjançant el model normalitzat. Tot i això, sens perjudici de la 
presentació en qualsevol dels llocs que preveu l’article16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  

- Aquells que no puguin tramitar telemàticament la sol·licitud per no 
disposar de DNI, NIF i/o NIE hauran de presentar la sol·licitud al registre 
presencial del Consell Comarcal del Bages o al centre educatiu de 
l’alumne/a. 

- Els centres educatius tindran la funció d’informar i donar suport en la 
tramitació, però per aquesta convocatòria, no hauran de recollir les 
sol·licituds de les famílies amb DNI, NIF i/o NIE.  

- Es preveu suport en els centres de màxima complexitat, a través del 
desplaçament de personal administratiu del Consell Comarcal del Bages 
per atendre les famílies amb cita prèvia. 
 

Tota la informació, sol·licitud i instruccions es trobaran al web del Consell 
Comarcal www.ccbages.cat a partir del dilluns 26 d’abril. Us avancem la previsió 
de complementar aquesta comunicació amb instruccions més detallades per 
facilitar el tràmit de la sol·licitud. 
 



Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes, podran 
presentar-les amb posterioritat presencialment al registre del Consell Comarcal, 
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 màxima difusió  sobre 
la tramitació de les beques de menjador pel curs vinent.  
 
Si us sorgeix qualsevol consulta, dubte o aclariment podeu trucar-nos a l’Àrea 
d’Educació al telèfon 93.693.03.57 o enviar un correu electrònic a 
educacio@ccbages.cat 
 
Rebeu una salutació cordial, 
 
 
 
 
 
 
Sílvia Tardà i Serrano 
Consellera d’Educació i Cultura 
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