NORMES REGULADORES DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES
BRESSOL MUNICIPALS
Aprovades a la Junta de Govern del 2 de maig de 2007

PRELIMINAR:
Article 1: 1.- Aquestes normes regulen el servei de menjador de les Escoles
Bressol Municipals.
2.- En tots els centres el servei no serà de recepció obligatòria i, per tant, es
prestarà prèvia sol·licitud voluntària dels interessats.
3.- Queden exclosos de la present regulació el servei d’escola bressol i els altres
serveis que existeixen o puguin existir a les escoles bressol municipals.

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI:
Article 2: 1.- En cada centre, aquest servei es prestarà en una o més d’una de les
modalitats següents:
- mitjançant l’elaboració dels menjars en el propi centre.
- mitjançant el subministrament diari de menjars elaborats (càtering)
- aportant els interessats el menjar de casa.
2.- L’Ajuntament de Rubí establirà per a cada centre la modalitat o modalitats
aplicables. Si s’escau, també podrà establir modalitats concretes per a grups
d’edat i/o la possibilitat d’elecció entre elles.

Article 3: 1.- En qualsevol de les modalitats previstes a l’article anterior, el servei
de menjador podrà prestar-se amb caràcter permanent o esporàdic.
2.- L’admissió en el servei permanent donarà dret a utilitzar-lo durant els dies de
la setmana, de dilluns a divendres, que s’hagin sol·licitat.
3.- L’admissió en el servei esporàdic donarà dret a utilitzar-lo únicament el dia
sol·licitat.
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Article 4: La prestació del servei es farà amb educadors o monitors que
s’encarregaran de donar el menjar quan sigui necessari i de tenir cura dels infants
durant tota la franja horària de menjador.

NOMBRE DE PLACES, PETICIÓ DEL SERVEI I MANQUES D’ASSISTÈNCIA:
Article 5: 1.- Cada curs escolar l'Ajuntament de Rubí fixarà, per a cada centre i
per a cada grup:
- El nombre de places de menjador.
- El nombre d'infants mínim requerit per a poder iniciar la prestació del servei de
caràcter permanent.
2.- El servei de caràcter esporàdic es prestarà si s’ha iniciat el servei permanent i
mentre aquest no es suprimeixi.
3.- Cada curs escolar l'Ajuntament de Rubí, a través de la direcció de cada centre,
exposarà al públic en el mateix centre un anunci en el que hi figuraran les dades
indicades a l’apartat 1.
4.- Es faculta a la direcció de cada centre per a la publicació de l’anunci.

Article 6: No es fixen criteris d’admissió al servei tota vegada que existeixen en
cada grup tantes places de menjador com alumnes matriculats.

Article 7: 1.- Els alumnes ja matriculats confirmaran o sol·licitaran el servei de
menjador, segons siguin o no usuaris del mateix, respectivament, en el moment
de confirmar la continuïtat en el centre per al curs següent, sense perjudici del que
disposa l’article següent.
2.- Els alumnes de nova incorporació hauran de sol·licitar el servei de menjador
durant el període de matriculació, mitjançant el formulari que s’elabori a l’efecte.
3.- En la confirmació o en la sol·licitud s’indicarà:
- si és possible, la modalitat escollida
- si es sol.licita el servei amb caràcter permanent, expressant també els dies de la
setmana, de dilluns a divendres, per als qual es demana.
- si es sol·licita el servei amb caràcter esporàdic.

2

Article 8: 1.- En qualsevol moment durant el curs i mitjançant el formulari que
s’elabori a l’efecte, podrà sol·licitar-se la incorporació al servei de menjador
permanent.
2.- Les noves condicions s’aplicaran a partir del primer dia de la setmana següent
a la sol·licitud.
Article 9: 1.- Per a accedir al servei de menjador esporàdic de qualsevol de les
escoles bressol serà condició que l'infant estigui matriculat al servei escolar del
centre.
2.- El servei esporàdic haurà de sol·licitar-se en el centre i el mateix dia per al qual
es demana.
3.- La petició haurà de fer-se dins l’horari que fixi la Direcció de cada centre.

Article 10: 1.- La manca d’assistència al servei, sigui permanent o esporàdic,
haurà de comunicar-se al centre dins l’horari que fixi la Direcció.
2.- En el cas de l’apartat anterior, les taxes corresponent al servei seran reduïdes
conforme disposi la corresponent Ordenança Fiscal reguladora.
3.- Les manques d’assistència comunicades fora de l’horari establert o no
comunicades, no gaudiran de cap reducció.

VARIACIÓ DURANT EL CURS EN LES CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE MENJADOR PERMANENT:
Article 11: La variació en les condicions de prestació del servei podrà referir-se
als següents aspectes:
- la reducció o ampliació del nombre de dies.
- el canvi de dies.
- si és possible, el canvi de la modalitat escollida.
- la baixa en el servei.

Article 12: 1.- La variació podrà demanar-se en qualsevol moment durant el curs i
mitjançant el formulari que s’elabori a l’efecte.
2.- Les noves condicions s’aplicaran a partir del primer dia de la setmana següent
a la sol·licitud.
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3.- La baixa en el servei haurà de sol·licitar-se per escrit en qualsevol moment i
sorgirà efectes a partir de l’endemà de la sol·licitud.
5.- Totes les anteriors sol·licituds es faran en el mateix centre.
Aprovats a la Junta de Govern del 28 d’abril de 2008
ANNEX 1

CONDICIONS DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS
La presentació de la sol·licitud de preinscripció implicarà l’acceptació d’aquestes
condicions en cas de sol·licitar-se el servei de menjador.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’ESCOLA BRESSOL SOL, SOLET:
- El servei es prestarà en la modalitat d’elaboració de menjars en el propi centre.
CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’ESCOLA BRESSOL LLUNA:
- El servei es prestarà en la modalitat de subministrament diari de menjars
elaborats (càtering)
CONDICIONS COMUNES A AMBDUES ESCOLES:
a) El menú que s’oferirà durant el curs serà variat i equilibrat. Integrat per llegums,
pastes, fruites, verdures, carn, peix, ous, etc. S’exclouran dels menús aliments
especialment greixosos, com per exemple, mantegues, xai, porc i els seus
derivats.
b) En el grup de nadons, el servei es prestarà aportant els interessat el menjar de
casa (llet i cereals). A partir de la recomanació del metge pediatre, es començaran
a introduir, progressivament i triturats, els menús de l’apartat anterior.
c) Fora del supòsit de la lletra anterior, no s’admetrà cap aportació de menjar dels
interessats, ni cap variació en els menús oferts per l’escola.
d) En els supòsits en què per motius de salut i sota prescripció mèdica
degudament acreditada sigui necessari, s’adaptarà el menú a les circumstàncies
de cada cas.
e) En cada centre es vetllarà per l’acompliment de l’objectiu d’educar als alumnes
en una alimentació sana i equilibrada, sense supressió dels aliments inclosos als
menús.
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