
Nota informativa

Benvolgudes famílies,

La finalitat d'aquest escrit és aclarir les informacions confuses que circulen en
relació al menjador escolar.

• L'AMIPA  del  CEIP  S'Hort  des  Fassers  és  l'única  d'Alcúdia  que  té  un
conveni  amb  la  Conselleria  d'Educació  que  li  permet  “gestionar”  el
menjador escolar.

• Aquest conveni acaba el proper mes de juny de 2017. Per tant també
qualsevol tipus de vinculació contractual amb l'empresa Mariano Mérida
que aquests darrers anys ens ha prestat servei.

• Per motius legals de contractació pública és indefugible que la propera
contracta es faci per licitació pública, això vol dir que s'ha de publicar al
BOIB i que qualsevol empresa que cumplesqui els requisits demanats pot
optar a la feina. A més a més, és convenient que a mesura que acaben
els convenis que encara tenen algunes AMIPAS de les Illes Balears es
retorni la gestió a la Conselleria d'Educació ja que és l'òrgan competent i
el qui té els tècnics i serveis jurídics pertinents.

•
• En cap cas es vol suprimir el servei de menjador de l'escola.
• La voluntat de l'AMIPA i direcció del centre és de renovar la maquinària

espenyada i obsoleta que té la cuina i per això en els propers mesos es
farà una forta inversió per a què torni  a ser la cuina de referència i
central dels centres escolars públics del municipi d'Alcúdia.

• La  nova  licitació  implicarà  que  hi  hagi  d'haver  un  cuiner/a  a  temps
complet  que haurà de cuinar  el  menjar totalment i  de principi  a fi  a
l'escola. Al mateix temps es comptarà com a mèrit la cuina ecològica i
elaborada amb productes locals.

• En  cas  que  guanyi  una  empresa  distinta  a  l'actual  aquesta  estarà
obligada a subrogar els empleats que actualment hi fan feina. Això vol
dir que no es deixa a ningú sense feina i que els qui actualment presten
servei al nostre menjador, si així ho desitgen, podran continuar amb la
nova empresa.

Per  qualsevol  altre  aclariment  o  dubte  agraïriem  contactassiu  amb  algun
membre de la directiva de l'AMIPA

Atentament

Alcúdia, a 10 de febrer de 2017.

L'AMIPA


