
AJUTS MENJADOR  

CURS 2021 - 2022 
Aquest curs  la Sol·licitud d’ajuts de menjador  es farà 

preferentment de manera telemàtica.  
 

• A continuació veureu una petita guia que us ajudarà a fer el 

tràmit. 

• Tanmateix tots aquells ciutadans que no tinguin ordinador, 

tauleta o mòbil amb connexió a Internet podran consultar a 

serveis socials trucant al telèfon 93 572 11 70  com es pot fer 

aquest tràmit a l’Ajuntament amb cita prèvia amb els 

professionals de serveis socials. 
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Què necessitem per presentar la  

sol·licitud telemàtica? 

• Omplir i signar la Sol·licitud ajuts de menjador curs 21-22, ja 

sigui descarregant el document de la pàgina web de 

l’Ajuntament (qui tingui impressora), o recollit 

presencialment a les escoles. 

 

• Reunir tota la documentació que es demana a la sol·licitud 

en format paper o bé la imatge de cada document. 
 

• Tenir o demanar el idcat mòbil https://idcatmobil.seu.cat, per 

poder signar la instància de l’Ajuntament telemàticament (si 

no disposa d’idecat l’ajudarem a fer el tràmit) 
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Té ordinador, tauleta o mòbil amb 

connexió a Internet? 

Sí en tinc 

• Escaneig o imatge de tota la 

documentació obligatòria o 

complementària que es demana 

a la sol·licitud. 

• Sol·licitud emplenada i signada 

amb les dades de la persona i 

de tota la unitat familiar. 
 (si no li han entregat a les escoles, es pot 

descarregar des de la web de 

l’Ajuntament si es té impressora) 

• Entrar a la pàgina de 

l’Ajuntament. 
(a continuació li expliquem com) 

No en tinc 

• Trucar a serveis socials, al telèfon 

93 572 11 70 i demanar cita prèvia 

amb els professionals que 

l’ajudaran a fer aquest tràmit. 

• El dia  i l’hora assignats la persona 

que presenta la sol·licitud, haurà 

d’adreçar-se a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana  situada al carrer de 

Sant Isidre, 13. 

• Ha de portar : 
 - Sol·licitud emplenada  i signada per tots 

els membres de la unitat familiar.  

 - Documents obligatoris i complementaris 

(originals) 

 

 

 

 
  

NOMÉS PODRÀ TRAMITAR L’AJUT AMB ÈXIT SI ADJUNTA  TOTA LA DOCUMENTACIÓ EXIGIDA 



Presentem la instància al nostre ajuntament 

2n Cliquem a Iniciar el tràmit (marcat amb fletxa) 

3r Cliquem a Empleneu la sol·licitud (marcat amb fletxa) 

1r  Entrem al següent enllaç :  www.montornes.cat/ajutsmenjador 

http://www.montornes.cat/


Ens donem d’alta al 

idCATmòbil, si escau, o 

continuem el tràmit 

4t  

  

5è 

6è 

Empleneu la instància genèrica amb  les dades de la 

persona que la demana. 

 

Adjunteu tots els documents obligatoris i complementaris 

que teniu escanejat o en imatges.  

 

Presenteu (versió imprimible) 7è 



Sol·licitud presentada i registrada 

correctament 



Gràcies per la vostra col·laboració 

Av. de la Llibertat, 1  -   Montornès del Vallès   -  Tel. 93 572 11 70  -  www.montornes.cat 


