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3. Tramitacions en curs

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consorci per 
a la Normalització Lingüística
302-00180/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 67569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.08.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el Consorci per a la Normalització Lingüística (tram. 300-00197/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aturar el tràmit d’informació pública de la reforma dels estatuts del Consorci 

per a la Normalització Lingüística (CpNL).
2. Obrir un període de consultes amb els Grups Parlamentaris i les entitats mu-

nicipalistes, l’FMC i l’ACM, per arribar a un text consensuat previ a la informació 
pública de la proposta de modificació dels estatuts del CpNL.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur decret 
de menjadors escolars
302-00181/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 68094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.08.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre el futur decret de menjadors escolars (tram. 300-00199/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Presentar durant el curs 2017/2018 els treballs d’actualització de la normati-

va vigent relativa als menjadors escolars –inclòs el Decret 160/1996– per tal d’ade-
quar-la a la situació actual, després d’un procés participatiu i amb el màxim consens 
de la comunitat educativa.

2. Donar compliment a les mocions 196/X i 128/XI del Parlament de Catalunya 
sobre els menjadors escolars.

3. Contemplar el menjador escolar com un dret, gratuït i universal, des de l’es-
cola bressol i durant tota l’educació obligatòria, acceptant que pot haver un període 
de transició amb un pla de beques suficient, durant un termini màxim de 5 anys.

4. Garantir que tots els centres educatius de Catalunya tinguin servei de menja-
dor a partir del curs 2018/2019.
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5. Atorgar capacitat decisòria i no només consultiva al consell escolar de centre 
pel que fa a la l’elecció de la gestió i del model alimentari del servei menjador.

6. Prioritzar la contractació i la gestió integral del servei per part de famílies or-
ganitzades, en entitats provades sense ànim de lucre, per davant de cap altra moda-
litat de contractació i gestió.

7. Reconèixer la condició d’educadores a la persones que treballen com a mo-
nitores al servei de menjador escolar, aplicant-los el conveni col·lectiu del Lleure 
educatiu i sociocultural de Catalunya, garantint que reben una formació específica i 
promovent la seva coordinació amb el personal docent del centre.

8. Garantir que els menús estiguin dissenyats per nutricionistes experts en ali-
mentació infantil, i que fomentin la compra d’aliments de proximitat i de temporada.

9. Regular les ràtios màximes d’alumnes per monitor o monitora, d’acord amb 
els següents paràmetres: 

a. Infantil: 1 monitor/a per 10 alumnes
b. Primària: 1 monitor/a per 15 alumnes
c. Secundària: 1 monitor/a per 25 alumnes
10. No incloure en els plecs de licitació criteris excloents, com ara el volum de 

negoci o els menús servits, per tal de garantir a totes les empreses la lliure concur-
rència als concursos públics en igualtat d’oportunitats, i establir els mecanismes ne-
cessaris per dotar al projecte educatiu i la qualitat del menú, així com tot allò que 
aposti per la sobirania alimentària, com els productes ecològics, de proximitat i la 
compra pública local, per davant d’altres requisits, en el plec de condicions per a la li-
citació del servei.

11. Establir un òrgan de control extern, depenent del Departament d’Ensenya-
ment i del Departament de Salut, que supervisi el servei de menjador així com la 
qualitat del menjar i on les persones usuàries es puguin adherir quan hi hagi incom-
pliments en la prestació del servei.

12. Publicar anualment les dades de malnutrició infantil a Catalunya, d’acord 
amb els mecanismes i els criteris establerts al protocol de malnutrició infantil dels 
departaments d’Ensenyament, Salut i Benestar Social.

Palau del Parlament, 16 d’agost de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP


