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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 DE CSQP SOBRE EL FUTUR DECRET DE MENJADORS 

ESCOLARS 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Presentar durant el curs 2017/2018 els treballs d’actualització de la 

normativa vigent relativa als menjadors escolars –inclòs el Decret 

160/1996- per tal d’adequar-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.  
 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

3. Contemplar el menjador escolar com un dret, gratuït i universal, des de 

l’escola 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. 

  

Rebutjat: 45 vots  a favor (PSC, CSQP, PPC i CUP), 59 vots en contra 

(JxSí) i 25 abstencions (Cs) 

4. Garantir que tots els centres educatius de Catalunya puguin tenir servei de 

menjador a partir del curs 2018/2019. 

S’accepta l’esmena 1 de GP Cs 

 

5. Incloure en la nova normativa reguladora dels menjadors escolars que el 

Pla de funcionament del menjador, que defineix les característiques quant a 

gestió, alimentació i activitats educatives d’aquest servei, requereixi 

l’aprovació del Consell escolar del centre.  

S’accepta l’esmena 3 GP de Junts pel Sí  

 

6. D’acord amb la Moció 196/X del Parlament de Catalunya, sobre els menja-

dors escolars, la nova normativa permeti que el centre mateix gestioni el 

menjador escolar, directament o per mitjà de l’AMPA o l’entitat creada a 
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aquest efecte, d’acord amb el Pla de funcionament del servei de menjador 

escolar. 

S’accepta l’esmena 4 GP de Junts pel Sí  

 

7. 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 sociocultural als monitors i monitores del servei 

de menjador, reconeixent la seva funció educativa i promovent la seva 

coordinació amb el personal docent del centre.  

Així mateix, incloure al nou decret la necessitat de perfils específics i de 

formació dels monitors per atendre amb veritables garanties d’inclusió a 

l’alumnat amb NEE. 

Transacció amb l’esmena 2 del GP Socialista 

 

8. Incorporar en les licitacions del servei de menjador escolar la participació 

de nutricionistes experts en alimentació infantil en el disseny dels menús i 

el foment de la compra d’aliments de proximitat i de temporada, d’acord 

amb el Pla de contractació pública alimentària de Catalunya, i que siguin 

respectuosos amb les necessitats alimentàries associades a patologies 

diagnosticades dels alumnes. 

Transacció amb l’esmena 6 GP de Junts pel Sí 

 

9. Definir les ràtios màximes d’alumnes per monitor o monitora, en el marc 

del procés participatiu d’elaboració de la normativa reguladora dels 

menjadors escolars, que s’adaptaran com sigui necessari en els casos 

d’alumnat amb NEE. 

Transacció l’esmena 7 GP de Junts pel Sí  

 

10. Garantir a totes les possibles entitats contractistes la lliure 

concurrència als concursos públics en igualtat d’oportunitats, en el marc de 

la normativa aplicable, especialment la Llei de contractes del sector públic i 

la futura Llei de contractes de serveis a les persones. Establir els 

mecanismes necessaris per tal que les licitacions reflecteixin el que estigui 

establert en els plans de funcionament dels menjadors, en particular tot 
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allò que aposti per la sobirania alimentària, com els productes ecològics i 

de proximitat, així com la compra local. 

S’accepta l’esmena 8 GP de Junts pel Sí 

 

11. Establir un òrgan de control extern, depenent del Departament 

d’Ensenyament 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 incompliments 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.  

 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

 


