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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC SOBRE ELS SERVEIS DE MENJADOR I 
TRANSPORT ESCOLAR 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a : 

 

1. Presentar, abans de l’inici del curs 2017-2018, l’actualització del Decret 
160/1996 pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres 
docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, després d’un 
procés participatiu i amb el màxim consens de la comunitat educativa. 

2. Aplicar, abans de l’inici de curs 2018-19, l’actualització del Decret 161/1996 
pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el 
desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, després d’un procés 
participatiu i amb el màxim consens de la comunitat educativa. 

3. Donar compliment a la Moció 196/X del Parlament de Catalunya sobre els 
menjadors escolars. 
 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 1 DEL PP 

3bis. Comparèixer en la Comissió d’Ensenyament del Parlament de Catalunya 
per presentar als Grups Parlamentaris l’actualització dels Decrets 160/1996 i 
161/1996, abans de la seva aprovació. 

 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 1 DE CSP 

4. Establir un sistema de control i supervisió de la normativa reguladora dels 
serveis de menjador i transport escolar per sancionar les irregularitats i els 
incompliments que es produeixin en la prestació d’aquests serveis. En el 
cas del servei de menjador, caldrà garantir també la inspecció i control de 
la qualitat dels menús. 

 

ACCEPTACIÓ ESMENA 2 DE CSP 

5. Preveure i garantir una partida suficient en el proper exercici pressupostari 
per al sosteniment del servei de transport escolar i la suficiència d’ajuts per 
aquest servei, atenent el criteri bàsic de la garantia d'igualtat d'oportunitats 
en educació i, a més, els criteris de distància mínima, de dificultats d’accés 
i de renda. 
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TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 3 DE CSP 

5bis. Presentar una proposta per recuperar el transport i menjador 
escolar gratuït per als alumnes dels nuclis agregats sense escola al seu 
poble i que es veuen obligats a desplaçar-se cada dia fora del seu nucli 
per anar a l’escola.  
 Aprovat: Unanimitat (133 vots a favor) 

 

5ter. Assegurar la consignació pressupostària suficient per garantir al proper curs 
2017-2018 el transport públic escolar del CEIP L’Escoleta de Cerdanyola del Vallès, 
donant així compliment a la resolució aprovada en aquest Parlament el 7 de març de 
2017.  

Aprovat: 71 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 62 en contra 
(JxSí) 

Transacció amb L’ESMENA 1 DE JXS I l’esmena 4 de CSP 

6. Reconèixer en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres 
docents el servei de menjador com un servei troncal dins el sistema 
educatiu, de caràcter universal no obligatori, amb un pla de funcionament 
integrat dins el projecte educatiu del centre, en el que es reforcen 
competències integrades en el currículum dels ensenyaments d'educació 
infantil, primària i secundària, i establint els mecanismes de coordinació 
necessaris entre l’equip docent i el de servei de menjador. 
Aprovat: Unanimitat (133 vots a favor) 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 5 DE CSP 

7. Introduir en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres 
docents el criteri bàsic de la garantia d’igualtat d’oportunitats en educació 
amb l’objectiu que cap alumne/a pugui quedar exclòs del servei de 
menjador per motius econòmics. Igualment, introduir el criteri de renda 
com a barem a l’hora d’atorgar ajuts de menjador escolar a l’alumnat 
escolaritzat en centres concertats fora del municipi de residència per manca 
d’oferta pública en el propi, d’acord amb allò que estableix l’article 6.3. de 
la LEC. 
Aprovat: 63 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC), 62 en contra (JxSí) i 
9 abstencions (CUP) 
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TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 6 DE CSP 

8. Garantir que els professionals que presten el servei de menjador escolar 
tenen una formació específica i abordar la precarització del sector 
promovent una millora de les seves condicions laborals, aplicant el conveni 
col·lectiu del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya als monitors i 
monitores del servei de menjador, i reconeixent la seva funció educadora. 
Aprovat: 72 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 62 abstencions 
(JxSí) 

 

ACCEPTACIÓ DE L’ESMENA 3 DE JXS 

9. Introduir ràtios màximes d’alumnes per professionals per a la prestació 
del servei de menjador, per a les diferents etapes educatives (des del 
primer cicle d’educació infantil fins a la secundària obligatòria), que 
permetin una bona atenció de l’alumnat i la realització d’una tasca 
pedagògica durant aquest temps educatiu. 

Aprovat: Unanimitat (133 vots a favor) 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 2 DEL PP I DE L’ESMENA 4 DE JXS 

 

10. Dotar de professionals específics els serveis de menjador i transport 
escolar per garantir uns serveis veritablement inclusius capaços d’atendre 
adequadament l’alumnat amb NEE abans de l’inici del proper curs 2017-
18. 

10bis. Incloure en el nou decret de menjador escolar la necessitat de 
formació del monitoratge  per a l'atenció de l'alumnat amb NEE, així com 
els criteris de perfils específics per garantir un servei de menjador inclusiu 
capaç d'atendre adequadament l'alumnat amb NEE abans de l'inici del curs 
2018-2019. 

Aprovat: 71 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 62 en contra 
(JxSí) 

 

11. Destinar els recursos necessaris a establir i implementar protocols de 
seguretat alimentària a totes les escoles de Catalunya, per garantir un 
servei de menjador sense gluten segur, per mitjà de mecanismes de 
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control obligatori dels procediments d’elaboració i de servei, de la 
formació integral necessària del conjunt de professionals vinculats a 
aquest servei (cuina, càtering, monitors, etc.) i l’establiment d’un règim 
sancionador en cas de negligències. 

 

12. Assegurar que tots els centres educatius de Catalunya ofereixin un 
servei de menjador adient per l’alumnat amb patologies relacionades amb 
la ingesta del gluten, amb garanties de seguretat, en el curs 2018-19.  
Aprovat: Unanimitat (133 vots a favor) 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 1 DE CIUTADANS 

13. Recuperar el servei de menjador escolar a tots els instituts abans de 
l’inici del proper curs 2017-2018 i plantejar en el marc del debat sobre la 
reforma horària, avançar l’horari de menjador a la secundària d’acord 
amb criteris de salut dels joves. 

Aprovat: 71 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 62 en contra 
(JxSí) 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 7 DE CSP 

14. Assegurar que la contractació pública garanteixi un servei de qualitat, 
per preservar la funció educativa del servei escolar de menjador. En 
aquest sentit, s’establiran els mecanismes necessaris per dotar al projecte 
educatiu d’una major valoració per davant d’altres requisits, en el plec de 
condicions per a la licitació del servei. 
Aprovat: Unanimitat (133 vots a favor) 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 8 DE CSP 

15. Plantejar en el nou Decret regulador del  servei  de menjador  als  centres  docents dotar 
d’autonomia als centres educatius per decidir el model de gestió d’acord amb el seu 
projecte educatiu, facilitant una alimentació de kilòmetre zero i una cuina saludable. 

Aprovat: 63 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC), 62 en contra (JxSí) i 
9 abstencions (CUP) 

 


