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Nota de Premsa 

“ El Consell Comarcal del Garraf és una institució que 
 dóna serveis als municipis i a la ciutadania, per impulsar  
 la cohesió, l’equilibri i el desenvolupament de la comarca.” 

S'obre el termini per demanar els ajuts de 
menjador i transport escolar pel curs 2020-2021 
 

De l’1 al 26 de juny es farà la modalitat telemàtica: adreçada a les famílies 
que ja havien presentat la sol·licitud durant el curs 2019-2020. De l’1 al 24 de 
juliol es farà la modalitat presencial, amb cita prèvia, adreçada a les famílies 
que presenten la sol·licitud per primera vegada. 
 

 
Menjador escolar. Foto Louis Hansel @Unsplash 
 
Vilanova i la Geltrú, 28 de maig de 2020.  
 
Dilluns vinent, 1 de juny, s’obre el termini per a sol·licitar els ajuts individuals de 
menjador, els ajuts individuals de desplaçament i el servei de transport escolar pel 
curs 2020-2021, que gestiona el Consell Comarcal del Garraf. 
 
Els ajuts individuals de menjador estan adreçats a l'alumnat escolaritzat en els nivells 
d'ensenyament de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria de 
la comarca del Garraf, al qual no li correspongui la gratuïtat.  
 
Els ajuts al desplaçament estan adreçats a l’alumnat d’educació infantil (2n. Cicle), 
primària i secundària obligatòria, sempre que estigui matriculat a un centre proposat 
pel Departament d’Educació per al curs 2020-2021, i quan no sigui possible 
l’establiment d’un servei de transport col·lectiu. 
 
Enguany, i tenint en compte la situació d’alarma per la pandèmia de la Covid-19, 
s’han dissenyat nous mecanismes per atendre aquesta convocatòria, per facilitar la 
gestió a les famílies i, a la vegada, evitar desplaçaments a la seu del Consell 
Comarcal del Garraf o dels ajuntaments.  
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Nota de Premsa 

“ El Consell Comarcal del Garraf és una institució que 
 dóna serveis als municipis i a la ciutadania, per impulsar  
 la cohesió, l’equilibri i el desenvolupament de la comarca.” 

En aquest sentit, la convocatòria tindrà dues modalitats. De l’1 al 26 de juny es 
farà la modalitat telemàtica: adreçada a les famílies que ja havien presentat la 
sol·licitud durant el curs 2019-2020. De l’1 al 24 de juliol es farà la modalitat 
presencial, amb cita prèvia, adreçada a les famílies que presenten la sol·licitud 
per primera vegada, famílies que no disposen de DNI o NIE, i/o famílies que no 
tinguin competència digital i/o possibilitats tecnològiques per fer el tràmit de forma 
telemàtica.  
 
En la modalitat telemàtica, la sol·licitud es podrà realitzar omplint un formulari 
que es publicarà al web del Consell Comarcal del Garraf www.ccgarraf.cat el proper 
dilluns, 1 de juny. Les famílies rebran aquest dia un SMS amb un enllaç per a accedir 
al formulari i, una vegada diligenciat, rebran un correu de resposta confirmant les 
dades tramitades. El tràmit es podrà realitzar des d’un ordinador, una tauleta 
electrònica o un mòbil amb connexió a internet.  
  
En la modalitat presencial, per formalitzar la sol·licitud s’ha de demanar cita 
prèvia quan s’apropi la data a les Oficines d’Atenció Ciutadana dels municipis de 
Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles i Olivella. Les persones 
empadronades a Vilanova i la Geltrú han de demanar cita prèvia, a partir de 29/06, 
al Consell Comarcal del Garraf al web http://www.ccgarraf.cat/el-consell/cita-
previa.htm 
 
Amb la finalitat d’assessorar les famílies sobre el funcionament del tràmit, s’ha 
reforçat el servei d’atenció telefònica: les persones que tinguin dubtes sobre 
aquesta convocatòria poden trucar de 9 a 14 h als telèfons 93 810 04 11, 93 810 04 
02 i 93 810 04 00. També poden enviar els seus comentaris a través del correu 
electrònic serveispersonals@ccgarraf.cat  
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