
CONVOCATÒRIA D�AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR    
CURS 2017-2018 CURS 2017-2018 

INFORMACIÓ: INFORMACIÓ: 

Les bases es poden consultar i es poden recollir/imprimir models de sol·licitud: 

A la web del Consell Comarcal www.girones.cat. 
A la seu del Consell Comarcal (C/ Riera de Mus, 1 A Girona), de dilluns a 
divendres de 9.00 h a 14.00 h. 
Al centre escolar corresponent (on, podran recollir sol·licituds pre-omplertes 
d'alumnes que han tingut ajut de menjador curs 16-17; consultar al centre). 

Documentació obligatòria: 

1) Sol·licitud omplerta i signada pels majors d'edat; El sol·licitant és l'alumne i cal 
aportar còpia del DNI/NIE i indicar IDALU. (A partir d'ara, i de forma obligada per a les convocatòries del curs 

2017/2018 i següents, tot alumnat per a qui es vulgui sol·licitar ajut de menjador, haurà de disposar del DNI/NIE.) A  més,  el 
DNI/NIE vigent  dels  pares  i/o  tutors  legals  de  l�alumne/a sol·licitant1, i de tots els 
membres de la unitat i que tinguin l�obligació legal de disposar-ne, per la resta de 
membres el llibre de família. 

2) Acreditar altres ingressos no tributables (PIRMI, pensions no contributives, convenis 
de separació...) I acreditar procedència d'ajuts econòmics per ens públics o privats 
(ajuts de lloguer, d'urgència social,...). 

3) Acreditar situacions socials (monoparental, disminució....) Si està en seguiment per 
serveis socials, també serà necessari l�informe social. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Del 24 d�abril fins al 15 de maig de 2017 a l'escola. 
Fins el 19 de maig al Registre d�Entrada del Consell Comarcal electrònic o 
presencialment d'acord amb les Bases) 

Les sol·licituds també es poden presentar al centre escolar, si bé, el termini de presentació, en 
aquest cas, serà el que determini el propi centre escolar atès aquest ha de presentar-les igualment 
al Consell Comarcal com a màxim el 19 de maig de 2017. 

1 Pels que van presentar aquesta documentació (DNI/NIE) al sol·licitar ajut de menjador pel curs 2016-2017, no caldrà presentar- 
la sempre i quan aquests documents siguin vigents i no s'hagin modificat. 


