Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Direcció General d’Atenció a la
Família i Comunitat Educativa
INFORME DE RETORN CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE
DECRET DEL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR.

Valoració quantitativa de la participació
A efectes de participació ciutadana i consulta pública prèvia d’acord amb l’art. 133 de
la llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment administratiu comú, la Direcció General
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa ha fet difusió mitjançant el portal
“Participa.gencat.cat” i la seva pàgina web de la consulta pública prèvia del projecte de
decret del servei escolar de menjador des del dia 20 de desembre de 2016 i fins el 13
de febrer de 2017.
Durant aquest període, han participat en aquesta consulta prèvia a la tramitació del
projecte de Decret vàries entitats, entre elles, ACEDE, ACELLEC, PIMEC, CC.OO., LA
CONFEDERACIÓ, IMMUNITAS VERA, ASSOCIACIÓ DE CELÍACS DE CATALUNYA,
SERUNION, CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, CONSELL COMARCAL DEL
BAGÈS, AFA ESCOLA LA FLORESTA, FAPAES, FAPAC, USTEC-STES,
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS, JUNTA COORDINADORA AMPA SANT
CUGAT, ASSOCIACIÓ DE MENJADORS ECOLÒGICS, ASSEMBLEA GROGA,
AMPA ESCOLA CIUTAT D’ALBA, AMPA CEIP CATALUNYA I COORDINADORA APA
ESCOLES PÚBLIQUES SANT CUGAT, a més de 226 ciutadanes i ciutadans que han
fet les seves aportacions.
Quantitativament la participació ha estat elevada, si bé la difusió que s’ha fet de la
iniciativa es considera adequada, ja que a més d’haver-li donat publicitat mitjançant el
portal “participa.gencat.cat” i la pàgina web del Departament d’Ensenyament, s’ha
informat al sector i a les entitats interessades de la voluntat d’iniciar la tramitació d’un
nou decret de servei escolar de menjador mitjançant una carta adreçada per correu
ordinari i, complementàriament, mitjançant un correu electrònic adreçat a totes elles.
Valoració qualitativa de la participació
Per part de les entitats i de les ciutadanes i ciutadans participants s’han formulat
diverses propostes que seguidament es resumeixen:
-

Les consideracions aprovades en forma de moció (Moció 196/X) al Parlament
de Catalunya el passat 16 d'abril de 2015 i ratificades al 1 de març de 2016 per
la comissió d'Ensenyament en sessió parlamentaria (resolució 16/X).
Bàsicament aquestes consideracions són els apartats a, b i d del punt 1 de la
moció:
a) Que, entre altres models, es permeti que el centre mateix gestioni el
menjador escolar, directament o per mitjà de l’AMPA o l’entitat creada a
aquest efecte, d’acord amb el Pla de funcionament del servei de
menjador escolar.
b) Que les famílies dels centres puguin participar en la presa de
decisions respecte al model de gestió del menjador.
d) Que el servei de menjador escolar sigui part del projecte educatiu del
centre i se’n valorin la integració en el currículum educatiu i la
dinamització d’altres recursos pedagògics existents al centre per part
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del personal encarregat d’acompanyar els alumnes en temps de
menjador.
Diferents aportacions tenen a veure amb la ràtio de monitor-alumne per a una
bona prestació del servei. També amb la titulació exigida al personal d’atenció
a l’alumnat durant la prestació del servei.
Elaboració dels menús. En alguns casos proposen que l’alimentació sigui
equilibrada i estigui supervisada per experts que confeccionin els menús.
Manipulació segura dels aliments. En alguns casos es proposa acreditar el
coneixement dels protocols de manipulació per evitar la contaminació
encreuada i que dins d’aquesta acreditació s’inclogui l’obligatorietat també de la
formació del personal de menjador.
Algunes aportacions pel que fa a les condicions i termes de les licitacions
públiques es remeten al Codi de Bones Pràctiques per a la Contractació
Pública de Serveis d’Atenció a les Persones, signat el 15 de desembre de 2015
pel Govern de la Generalitat.
Sobre el manteniment i conservació dels equips utilitzats en el servei escolar de
menjador es proposa marcar la responsabilitat de cadascú dels que intervé en
el servei.

Des d’un punt de vista qualitatiu, cal assenyalar que les aportacions realitzades és
consideren rellevants i deriven totes de la gestió actual del servei escolar de menjador,
fent referència a aquelles coses que s’haurien de canviar per millorar el servei de
menjador, i de la Moció (Moció 196/X) al Parlament de Catalunya el passat 16 d'abril
de 2015 i ratificades al 1 de març de 2016 per la comissió d'Ensenyament en sessió
parlamentaria (resolució 16/X). En aquest sentit, a l’hora d’elaborar el projecte de
Decret del servei escolar de menjador totes les aportacions s’estudiaran per veure si
és viable incorporar-les en el text del decret que es començarà a tramitar a
continuació.
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