
El model de contractació del menjador de l’Escola Mar Nova en 
risc per l’Acord Marc de serveis de menjadors escolars del 
Departament d’Ensenyament. 
 

 L’AMPA de l’Escola Mar Nova de Premià de Mar anuncia que emprendrà les  
accions oportunes de manera immediata contra l'Acord Marc de serveis de 
menjador escolar per a les comarques del Maresme-Vallès Oriental. 

 

 L’actual model de contractació municipal del servei de menjador de l’Escola Mar 
Nova és un model d’èxit i amb l’Acord Marc està clarament en risc. 

 Premià de Mar, 18 de desembre de 2015 
  
L’AMPA de l’Escola Mar Nova de Premià de Mar anuncia que emprendrà les  accions 
oportunes de manera immediata l'Acord Marc de serveis de menjador escolar per a les 
comarques del Maresme-Vallès Oriental, entre elles la denúncia davant de totes les instàncies 
possibles fins que els nous responsables del Departament d'Ensenyament n'anunciïn la seva 
paralització i derogació definitiva.  
 
La situació particular de l’Escola Mar Nova, en la que a través d’un conveni entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Premià de Mar i que va permetre publicar una 
licitació concreta del servei de menjador del nostre centre, està clarament en perill. El 
contracte del servei de menjador de la nostra escola caduca el proper 1 de juliol del 2016 i 
amb l’aplicació d’aquest Acord Marc queda clarament afectat.  
 
L’AMPA de l’Escola Mar Nova defensarà amb tota la seva energia la continuïtat i renovació del 
model de contractació municipal del nostre servei menjador ja que en l’actualitat està 
demostrant que ha estat una formula d’èxit, ja que convenç a les famílies i al centre i permet la 
tutoria legal de l’administració més propera, l’Ajuntament de Premià de Mar. En aquest cas, 
volíem agrair especialment el suport que hem tingut per part de l’Ajuntament de Premià de Mar 
que es va oferir personalment  en la gestió  del nostre servei de menjador garantint una  gestió 
molt propera. 
 
Atentament,  
 
Oriol Martín i Ventura 

President AMPA Escola Mar Nova- Premià de Mar 


