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Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental del Consell Comarcal del baix Ebre
CERTIFICO: Que el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que
va tenir lloc el dia 26 de juny de 2020, va adoptar els següents acords
El Consell Comarcal va aprovar en sessió de data 29 de maig passat les Bases
reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador a la
comarca del Baix Ebre, curs escolar 2020-2021, que van sortir publicades al BOPT del dia
9 de juny passat.
Aquestes bases, ateses les circumstàncies actuals per la covid-19 i com a prevenció,
promouen la presentació telemàtica de les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador.
La Base cinquena de les bases estableix que el termini de presentació de sol·licituds
via telemàtica finalitza el dia 30 de juny de 2020

Les dificultats que tenen alguns usuaris per realitzar aquests tràmits online i el fet que
s’hagin de donar d’alta al certificat digital fa que sigui necessari ampliar el termini de
presentació via telemàtica.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’Ensenyament, cultura, joventut i turisme i amb unanimitat dels 25 membres presents,
el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Modificar la base cinquena de les Bases reguladores de la convocatòria per a
la concessió d’ajuts individuals de menjador a la comarca del Baix Ebre, curs escolar
2020-2021, quedant redactat de la manera següent:
“El termini per presentar la sol·licitud via telemàtica serà del dia 2 de juny al 17 de juliol de
2020 (ambdós inclosos)”

Segon.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
electrònic del Consell (e-Tauler).
Tercer. Facultar a la presidència per a la signatura de tots els documents necessaris per
l’efectivitat de l’acord.
Quart – Comunicar aquesta modificació a tots els centres escolars i les AMPA de la
comarca del Baix Ebre.

I perquè consti signo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Xavier Faura
Sanmartín, President del Consell Comarcal, i amb la reserva de l’aprovació de l’acta
que conté aquest acord.
Tortosa, 1 de juliol de 2020
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Aquesta innovació ha fet que les famílies s’hagin de donar d’alta al certificat digital o
bé a l’idCAT mòbil, la qual cosa ha dificultat la seva tramitació.

