
 
               SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 
ACCEPTACIÓ RESPONSABLE DE LES CONDICIONS PER A L’AJ UT INDIVIDUAL 

DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2021/2022 
 
 
Jo en/na:  ________________________________________ com a mare/pare/tutor/a 

del/s menor/s: ________________________________________________________ 

                        ________________________________________________________ 

                        ________________________________________________________ 

                        ________________________________________________________ 
      
Matriculats al centre escolar ___________________________________, accepto de 
forma responsable les condicions següents:  
 
� El/s menors han d’assistir al servei de menjador escolar, tots els dies no festius. 
 
� La NO assistència al menjador, durant 10 dies lectius seguits o de forma discontinua 

en el període d'un mes sense justificar, s’entendrà que no interessa el servei i 
causarà baixa de forma automàtica. 

 
� Assistir a les entrevistes de seguiment acordades amb la tècnica referent de l’equip 

bàsic de serveis socials. 
 
� Assistir a les entrevistes i reunions que convoquin els/les responsables del menjador 

escolar. 
 
� Abonar a l’AMPA, AFA ó empreses de gestió del menjador de l'escola,  la diferència 

corresponent entre l’ajut atorgat i el cost total del servei.  
 
� Informar de qualsevol incidència als serveis socials. 
 
En cas d’incompliment d’alguna d’aquestes condicions l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès podrà revocar la concessió de l’ajut individual per al servei de menjador escolar. 
 
Pare/mare/tutor/a, 
 
 
 
 
Barberà del Vallès,            de                               de 2021 
 
D’acord amb el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al 
Tractament de dades Personals i lliure circulació de dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personal i garantia dels drets digitals, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en 
el fitxer automatitzat de la Secció de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. Així mateix s’informa a la 
persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes 
inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana d’aquest 
Ajuntament.  
De acuerdo con el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas 
respecto al Tratamiento de los datos Personales y libre circulación de los datos y la Ley 3/2018, del 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personal y garantia de los derechos digitales, se informa a la persona interesada que los 
datos facilitados serán incluidos en el fichero automatizado de la Sección de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Barberà del Vallès. Asimismo, se informa a la persona interesada de la posibilidad de ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos incluidos en la legislación vigente, mediante escrito 
dirigido a cualquiera de las Oficinas de Atención Ciudadana de este Ayuntamiento. 


