
EXPEDIENT : GENERAL EXPEDIENTS 2020/1299 

DESCRIPCIÓ : EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE 

L'ORDENANÇA 32 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 

LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA MODIFICACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA 
NÚMERO 32 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

Des de la regidoria d’educació s’ha proposat la modificació de l’ordenança 32 reguladora 
del preu públic per la prestació del servei d’escola bressol. D’acord amb aquesta proposta 
es vol  introduir una nova tarifa pel servei de berenar d’1 euro per àpat.

El servei de menjador actualment només ofereix l’àpat de dinar, però no el de berenar, tot i que 
els nens i nenes que resten a l’escola per la tarda fan aquest petit àpat complementari, portant-lo 
de casa, amb les dificultats que això comporta en l’organització del servei. 

Les famílies dels nens que es queden a dinar han de portar el berenar a l’arribada del matí, fet 
que complica la feina de les educadores, que s’han d’ocupar de portar els berenars al 
refrigerador, si s’escau, i que a l’hora de la preparació és poc àgil degut a la varietat de berenars 
diferents. Aquesta variabilitat en els tipus de berenar, fa difícil el poder treballar alguns hàbits 
bàsics d’equilibri alimentari, tot i que l’escola no permet alguns tipus d’aliments, com la 
brioxeria industrial.

A més, el fet que els berenars vinguin de casa a l’entrada del matí, les educadores no poden 
garantir la traçabilitat dels aliments que se’ls estan subministrant als infants, i no poden saber si, 
per exemple, un làctic ha trencat la cadena de fred. 

És per això, que es proposa la inclusió del servei de berenars amb l’objectiu de millorar el servei.

La proposta de l’empresa adjudicatària ofereix berenars saludables i equilibrats, i en poden fer 
ús els infants que es queden a dinar com els que no, si així ho desitgen.

A l’esmentada proposta s’especifica que es proposa un preu públic igual al cost del berenar .

La regidoria d’educació ha presentat un informe tècnic-econòmic.

Com a conseqüència de l’exposat es lliura la present Memòria, juntament amb les modificació 
de les Ordenança, amb l’objectiu que s’elaborin els corresponents informes que cal incloure a 
l’expedient en compliment de la legislació vigent.

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica

L’Alcaldessa
Annabel Moreno Nogué

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 5ae283af2a52427581d35c5a22e23829001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
n

n
ab

el
 M

o
re

n
o

 N
o

g
u

é
16

/0
7/

20
20

A
lc

al
d

es
sa

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

		2020-07-20T17:44:47+0200
	ABSIS Registre i expedients




