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Creixen un 52% les beques
menjador a Castellar
El nombre de beques menjador atorgades aquest curs a famílies de Castellar del Vallès s'ha
incrementat un 52% respecte al curs anterior. Un total de 230 famílies han rebut aquest tipus
d'ajut, 79 subvencions més que l'any anterior.
Es tracta de beques atorgades per la Generalitat a través del Consell Comarcal del Vallès
Occidental o per l'Ajuntament. En el cas del Consell Comarcal, s'han concedit 190 ajuts, 67 més
respecte al curs anterior. De la seva banda, el consistori fa aquest curs una aportació extraordinària
d'uns 30.000 euros per subvencionar 40 famílies amb necessitats socioeconòmiques que, tot i
complir amb els llindars de renda, se'ls havia denegat l'ajut per limitació del pressupost.
La partida de l'Ajuntament també permet complementar els ajuts de 77 de les 230 famílies que
no poden assumir la diferència entre el cost del menú escolar, que és de 6,20 euros la unitat, i
l'import subvencionat, que aquest curs és de 3,10 euros. Algunes d'aquestes famílies tenen
subvencionat el 100% del cost, mentre que d'altres tenen assignada una aportació per al 75% , el
50% o el 25% del preu del menú.
És el quart any consecutiu que l'Ajuntament complementa les beques menjador amb fons propis.
L'any passat es va assumir el cost de 28 ajuts i es van complementar 18 més. De fet, el nombre
de sol·licituds presentades s'ha incrementat un terç respecte l'any anterior. En total, el Consell
Comarcal va rebre per al curs 2015-2016 un total 303 sol·licituds, 104 més respecte el curs 20142015. D'aquestes, no s'han pogut atendre 73, gairebé una quarta part, o bé perquè no es
complien els llindars establerts a la convocatòria o bé perquè tot i complir amb els llindars la
Generalitat no disposa de prou consignació pressupostària.
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