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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 25 de febrer de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores ( 4 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal CP, 4
vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municpal C's, 3 vots a favor
del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a favor del grup
municipal d'ICV-EUiA-MES i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
MOCIÓ PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I PEL REGIDOR NO
ADSCRIT DE REBUIG A L’ACORD MARC DEL SERVEI DE MENJADOR EN
CENTRES PÚBLICS DE TITULARITAT DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DELS NIVELLS OBLIGATORIS I/O SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
Atès que el passat mes de juliol es va fer pública la licitació de l’acord marc del servei de
menjador en centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament dels nivells
obligatoris i/o segon cicle d’educació infantil, ubicats al Servei Territorial del
Maresme-Vallès Oriental (exp.0435/15) que no presentin conveni de servei de menjador amb
el Consell Comarcal, com és el cas dels centres educatius de Cerdanyola del Vallès.
Atès que el servei de menjador escolar esdevé un espai educatiu, i que per tant, ha d’estar
alineat i ser coherent amb el projecte educatiu de centre.
Atès que l’Acord marc en cap moment fa referència a termes com "educació" o "lleure", fet
que evidència que la seva visió reduccionista del servei de menjador com un espai únicament
de nutrició i vigilància.
Atès que el cost d’aquest servei és assumit en la seva totalitat per les famílies usuàries, i que
per tant és legítim que puguin decidir sobre la seva gestió.
Atès que, atenent que el Departament d’Ensenyament estableix un preu màxim per menú, el
criteri de valoració hauria de ser la qualitat del servei i no el preu.
Atès que en molts casos les empreses que donen servei a menjadors escolars també gestionen
els serveis d’acollida, extraescolars i casals de l’escola, i el fet de no poder tenir continuïtat
en el menjador, afecta directament als altres serveis dels centres educatius.
Atès que, donat que el menjador escolar forma part del projecte educatiu de centre,
considerem molt important que l’acord no tanqui la porta a que si la comunitat educativa ho
considera, pugui optar a adjudicar el servei a les empreses que actualment gestionen els
menjadors o donar continuïtat a l’autogestió.
Atès que l’acord marc contempla:
Les clàusules administratives per a la gestió del servei de menjador, es basen en projectes
centrats en vigilància i nutrició enlloc de projecte de nutrició i d’educació en el lleure alineat
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amb el projecte educatiu de centre.
La licitació del serveis de menjador, per part de la direcció dels Serveis Territorials (SSTT)
per mitjà d’una comissió d’experts que valorarà les empreses, traient poder de decisió a les
famílies.
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L’homologació d’empreses prestadors del servei de menjador als centres públics del
Departament d’Ensenyament, que afavoreix principalment les grans empreses del sector i
perjudica les empreses petites del món local, que tindran dificultats per a complir els requisits
i terminis requerits amb la nova fórmula de licitació.
Atès que els beneficis del servei de menjador, en algunes escoles, retornen a l'AMPA i acaben
revertint en sufragar despeses i millores dels serveis i altres aspectes.
El Ple ACORDA
Primer.- REBUTJAR l’acord marc del servei de menjador en centres públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament dels nivells obligatoris i/o segon cicle d’educació infantil.
Segon.- INSTAR al Departament d’Ensenyament a deixar sense efecte l’acord marc del
Maresme-Vallès Oriental i aturi la tramitació de licitació a la resta de comarques.
Tercer.- INSTAR al Departament a actualitzar el decret 160/1996 fent complir l’acord
Parlamentari pres a partir de la moció 196/X debatuda el 16 d’abril de 2015 i que permeti:
• prestar aquest tipus de servei a AMPA i petites empreses en igualtat de condicions
que ho puguin fer les grans
• la priorització dels criteris de valoració a l’hora de concedir un servei de
menjador: la qualitat del menjar, el projecte d’educació en el lleure, el preu i el
compromís amb el projecte educatiu de centre.
• la protecció dels casos d’autogestió de menjadors escolars on els consells escolars
o les AMPAs per delegació de la direcció dels centres, gestionen amb eficiència i
qualitat el servei de menjador sense precisar dels serveis de cap empresa.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord a les direccions i AMPAs de les escoles públiques de
Cerdanyola del Vallès a la Plataforma d’AMPAs de Cerdanyola del Vallès, a la FAPAC i al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau de la senyora Alcaldessa acctal. de l’
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

