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El curs 2021-22, rècord de
sol·licituds d'ajuts per al menjador
escolar
El creixement és d'un 8% respecte de l'anterior convocatòria

La regidora Montserrat Vilella durant la roda de premsa | Ajuntament de Reus

L'Ajuntament de Reus ha rebut més sol·licituds que mai d'ajuts pel menjador escolar per al
curs 2021-22. Concretament, les sol·licituds presentades han augmentat un 8% respecte del
curs anterior. Malgrat el creixement d'aquestes dades, la regidora de Benestar Social,
Montserrat Vilella, ha destacat que el consistori ja ha resolt 443 més (un 6% més) que les
concedides en començar el curs 2020-21.
A data 1 de setembre, 2974 alumnes es beneficiaran aquest curs dels ajuts al menjador escolar
gestionats per la Regidoria de Benestar Social. Ara mateix, de les 4.024 sol·licituds rebudes, se
n'han resolt favorablement un 74% i 669 (17%) han estat denegades. És a dir, ara per ara la
regidoria n'hauria de resoldre 381 més. Aquest elevat ritme de resolució de les beques
demanades es deu al fet que el període de sol·licitud va tancar el passat 18 de juny. La
calendarització ha permès que la regidoria pugui arribar a la primera setmana de setembre amb la
majoria de les sol·licituds resoltes.
En aquests dos mesos, s'han resolt un 91% d'aquestes beques, una xifra superior a les de l'any
passat, ja que el setembre de 2020 quedaven un 19% per resoldre. La informació d'aquestes
resolucions s'enviarà primer als mateixos centres escolars. Està previst que es tramiti aquesta
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mateixa setmana; i, de cara a la setmana que ve, es comunicarà a les famílies sol·licitants a
través d'un SMS.
Aquests ajuts municipals cobreixen el cost total o parcial del servei i complementen els ajuts
que atorga la Generalitat de Catalunya. Reus és dels pocs municipis de Catalunya que
gestiona aquests ajuts, ja que la majoria ho fan a través dels consells comarcals. Per al curs
2021-2022 l'Ajuntament preveu assumir un cost d'uns 475.000 euros i la Generalitat uns
2.025.000 euros.
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