
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Benvolguts, 
Benvolgudes, 
 
Des de l’Ajuntament de Granollers us informem que el 27 d’abril  el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les Bases reguladores dels Ajuts de 
menjador pel curs escolar 21-22. Actualment,  aquestes es troben en període 
d’exposició pública i es preveu la seva publicació definitiva el 14 de juny de 2021.  
 
El període de presentació de sol·licituds s’obrirà el 21 de juny i finalitzarà el 12 
de juliol. Donades les restriccions d’aquest any per la COVID 19 s’han hagut 
d’adoptar mesures extres de seguretat i la recollida de les sol·licituds es farà 
AMB CITA PRÈVIA al Centre Cívic Nord (C/ Lledoner 6. Granollers) del 21 de 
juny al 12 de juliol. També es pot realitzar el tràmit de manera  telemàtica 
seguint les instruccions https://seuelectronica.granollers.cat/bequesmenjador 
 
Els impresos es podran recollir a partir del  18 de juny de juliol a l’Oficina de 
beques situada  al Centre Cívic Nord, C /Lledoner 6 o C /Portalet, 4 bx de 8,30 a 
14,30. També es pot descarregar des de la seu electrònica a partir de la mateixa 
data.  
 
S’ha de demanar cita prèvia per entregar la sol·licitud al telèfon 93 842 6610 
o al 010 a partir del 14 de juny. 
 
 

S’ofereixen cites informatives i de suport la setmana 14 de juny al 18 de juny també amb CITA 
PRÈVIA . En aquest període encara NO es podrà presentar la sol·licitud.  Per demanar hora cal 
trucar a la OAC 010 o 938426610 ( a partir del 7 de juny)  per ser atesos al Centre Cívic Nord, 
situat al C/Lledoner 6 de Granollers. Aquestes cites són per donar informació a aquelles persones 
que necessiten suport extra per omplir la sol·licitud .  

 
La present informació té exclusivament caràcter informatiu, per la qual cosa no 
originarà drets ni expectatives. És convenient que consulteu la publicació oficial 
definitiva d'aprovació de les Bases reguladores dels Ajuts de menjador pel curs 
escolar 21-22. 
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=8104190004_8883&idens=8104190004 
 

Granollers, juny 2021 
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