GESTIÓ DEL SERVEI DE LES
PERSONES

Model de la municipalització dels menjadors com a Economia Social i transformadora

Municipalització dels menjadors amb gestions realitzades per part del regidor i la secretaria
interventora s´ha assolit que les competències passin a l´ajuntament d´Arbúcies i no del consell
comarcal.
Objectius: Canvi de model a cuines saludables, amb la introducció de coneixements i cultura
familiar.
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Funcionament
Actuacions: Arbúcies tenim quatre centres on fer el servei de menjadors i amb la previsió d´un
cinquè, On des de l´inici d´aquest curs estem gestionant ja 2 dels centres, Realitzant la co‐gestió
dels menjadors públics.

Jardinet. Vedruna, Carulla, Associació Montseny Guilleries, Centre dia.
Involucrats: Ajuntament Arbúcies, Consell comarcal de la selva, Generalitat de Catalunya,
Cooperativa Sumbucus.
A tenir en compte: Contingut del procediment nutricional dels menjadors, adjudicació del
Contracte dels serveis, conveni amb ensenyament de la gestió municipal.

Co‐ gestió dels menjadors per la cooperativa Sumbucus.
• L’estratègia de fer la gestió dels menjadors públics amb la cooperativa Sambucus.
• Sambucus, la seva missió esta en el producte ecològic, de temporada, proximitat.
• Els seus treballadors d´inserció social
• La supervisió dels menjars per nutricionistes.
• La comissió de menjadors està d´acord d´anar endavant en el nou projecte.

Dins d'aquest context feia molt de temps que lluitàvem per a aconseguir que el
menjador escolar fos també en la mateixa línia que la metodologia del centre. Per
fi aquest any hem iniciat un projecte afí a la nostra voluntat a través de Sambucus,
una empresa que ajuda persones amb dificultats socials a entrar dins del món
laboral, formant‐les perquè aprenguin un ofici i puguin desembolicar‐se per si
mateixes.

Es tracta d'una cuina
respectuosa amb el medi
ambient, saludable, amb
productes frescos, locals,
de temporada i ecològics.
Així mateix els menús
estan confeccionats per
una dietista professional i
són totalment equilibrats i
adequats a les
necessitats dels
comensals.

Per a disposar d'aquest nou
model de menjador escolar
l'ajuntament ha hagut de
condicionar la cuina del centre
perquè fos un espai on es
poguessin elaborar tots els
menús.
Per aquesta raó durant el mes
de juliol s'han fet obres i s'ha
equipat la cuina amb tot el
mobiliari, electrodomèstics i
equipament necessaris per a
aquesta fi.

Recursos: Recursos econòmics són de l´ajuntament d´Arbúcies. Normalment estem treballant
en el projecte, 2 tècnics i un regidor, i la participació de l´equip quan és necessari.

Impacte i reptes de futur
Positiu: La implicació i l´interès comú d´un canvi de gestió.
Negatiu: Hem estat lligats amb un conveni de llarga durada amb el consell comarcal.
A millorar: Els procediments de la gestió de canvis dins el departament d´ensenyament.

Reunions amb Departament d´ensenyament a Girona

Comissió de menjadors
•Presentació de la cooperativa Sambucus,
Punts tractats:
• En Jaume fa una introducció de la situació actual del projecte cooperatiu que s’està
desenvolupant.
• L’estratègia de fer la gestió dels menjadors públics amb la cooperativa Sambucus.
• Anna Arisa ens fa una explicació de Sambucus.
• Estan al mercat Municipal de Manlleu.
• Sambucus, la seva missió esta en el producte ecològic, de temporada, proximitat.
• Estan fent servei a Escola de Roda (Ecològic 95%) i Centre residencial de menors a Vic.
• Els seus treballadors d´inserció social estan un màxim de 3 anys a Sambucus.
• La supervisió dels menjars per nutricionistes.
• La comissió està d´acord d´anar endavant en el nou projecte.
• Càlcul per 50 Usuaris.
• Menús consensuats amb l´AMPA + Menús especials
• Neveres petites falta espai, intentar amb comprar al dia, sinó fer un rebost algun lloc.
Formació als treballadors, de moment els actuals treballadors.
• Els treballadors de nova incorporació seran d´inserció.
• Formació a les Mares/Pares, acompanyament pedagògic.
• Participació de. les nenes/nens, idees que menjar
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Punts tractats.
• Municipalització de menjadors
Conclusions:
• La voluntat política de la municipalització del menjadors.
• En Xavier té que mirar‐ho demà va a Barcelona i farà les consultes.
• Informe de la Juana donat a Xavier.
• En Jordi exposa la voluntat d´arribar a un acord de la municipalització dels
menjadors. Ja que els ajuntaments tenen la potestat de gestionar els
menjadors.
• El consell demana una carta de revocació dels servei, referent al contracte
vigent.
• Fer una carta com a voluntat de portar la gestió dels menjadors per part
d´Arbúcies.
• La licitació màxima serà de 2 anys.
Altres:
•
•
•
•

Acord del consell amb l´Ajuntament
Realització d´un inventari.
Executar competència
EUREST – inversió i compensació.
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