AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA)
C.I.F. P-4604200 H PLAÇA PALAU, 4 COD. POSTAL 46812 TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte de REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL
SERVEI DE MENJADOR DE L’ EIM LA SERRATELLA, es prou procés destinat a recavar
l'opinió de les persones, organitzacions i entitats en relació a l’ esmentat reglament.
Exposició de motius.
El menjador escolar es una realitat cada vegada mes present en els centres escolars
per:
(1) Ser un espai educatiu en relació als hàbits alimentaris saludables, normes d’
higiene, promotor de la convivència i d’ activitats lúdiques i d’ oci que contribueixen al
desenvolupament relacional o social de nens i nenes i
(2) Facilitar i afavorir que les famílies puguen conciliar la seua activitat laboral amb
l’adequada atenció als seus fills i filles, i d’esta manera facilitar la incorporació d’homes
i dones al món del treball en igualtat de condicions.
(3) Resultar essencial per a les famílies més vulnerables ja que garanteix un menjar
saludable al dia que d'altra manera no està assegurada.
L’ EIM La Serratella ve prestant aquest servei des de l’ any 2018, considerant-se
necessària una regulació especifica sobre l’ organització i el funcionament del servici
complementari de menjador escolar d’ aquest centre educatiu de titularitat municipal,
aixi com dels drets i deures dels usuaris i personal educatiu adscrit al servei.
Pel que fa a el procediment, es preveu la tramitació d'un expedient, regulant-se les
fases d'iniciació i instrucció, per a les que s'atorga la competència a l'AlcaldiaPresidència, i resolució, que correspon a l'Ajuntament Ple.
La consulta prèvia només tindrà efectes administratius interns, preparatoris de la
redacció del reglament en qüestió.
Els suggeriments per a esta consulta pública, es remetran a través del Registre General
de l’Ajuntament de manera presencial o través de la seu electrònica
http://aielodemalferit.sedelectronica.es (tràmit queixes i suggeriments).
A Aielo de Malferit, document signat electrònicament al marge.
Juan Rafael Espí Mompó
L’Alcalde
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ANUNCI AL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA RELATIVA A
L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’
EIM LA SERRATELLA.

