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DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE
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DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

Tal com ha reiterat l’OMS, en la seva conferència del passat mes d’octubre per commemorar el
40è aniversari de la Declaració d’Astanà, disposar d’una Atenció Primària efectiva i de qualitat
és una garantia necessària per a la viabilitat i sostenibilitat de qualsevol sistema sanitari.

L’Atenció  Primària  és  la  columna  vertebral  del  sistema,  però  les  retallades  del  Govern  de  la
Generalitat  han  comportat  un  finançament  deficient.

Els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les jubilacions. Això
ha portat al fet que el temps d’espera de la ciutadania per rebre atenció estigui avui per sobre
dels 5 dies -i, en la majoria dels casos, entre dues i tres setmanes-, quan el temps d’espera per
ser atès no hauria de ser superior a 48 hores.

A més, aquesta manca de personal i l’increment de pacients han fet reduir el temps de visita
per  sota  dels  8  minuts,  quan hauria  de ser  de 12 minuts,  tal  com estan reivindicant  els  i  les
professionals així com les societats científiques. Hem de tenir present que l'envelliment de la
població fa que hi hagi pluripatologies i major complexitat en les malalties i, per tant, cal més
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temps d'atenció.

A la  Primària és on més jubilacions anticipades es donen,  rotacions i  canvis  de CAP per part
dels  i  les  professionals  cremats.  A aquesta realitat  hi  hem d’afegir  també que en 7 anys han
perdut un 30% del  seu sou i  la  precarietat  laboral  i  la  no conciliació estan a l’ordre del  dia.

És  per  això  que  més  de  5.700  professionals  de  l’Atenció  Primària,  entre  metges  de  família,
pediatres  i  ginecòlegs,  van  ser  cridats  a  la  vaga  entre  els  dies  26  i  30  de  novembre.  La
mobilització  és  l’única  resposta  que  els  hi  han  deixat  davant  l’immobilisme  de  l’ICS  (Institut
Català de la Salut), que reconeix els problemes, però no ofereix cap alternativa ni proposta de
solució.

Els  i  les  professionals  que  han  aguantat  el  sistema  durant  tots  els  anys  de  retallades  i  han
lluitat  per  donar  la  millor  assistència  ja  estan  tips  de  copets  a  l’esquena.  Aquesta  vaga,
convocada  pel  sindicat  Metges  de  Catalunya,  té  el  suport  de  CAMFIC,  Marea  Blanca,  altres
sindicats i dels i les professionals d’infermeria, que també plantegen mobilitzacions en relació
a demandes pròpies d’aquest col•lectiu.

1.-  Instar  el  Govern  de  la  Generalitat  a  reconèixer  l’Atenció  Primària  i  Comunitària  com  el
veritable  eix  del  sistema  sanitari  públic,  donant-li  el  pes  que  necessita  en  el  pressupost  del
departament  de  Salut  per  arribar  a  un  mínim  del  20%  del  pressupost.
2.-  Instar  el  departament  de  Salut  i,  específicament,  la  Gerència  de  l’ICS  a  una  negociació
efectiva amb tots els col•lectius que treballen en l’Atenció Primària, que pateixen l’impacte de
les males condicions laborals i la pèrdua de dignitat de la tasca assistencial.
3.-  Donar  suport  a  totes  les  mobilitzacions  que  es  convoquin   per  reivindicar  millores
assistencials, de canvis en les estructures organitzatives i millores econòmiques i laborals, que
hauran de repercutir en la bona qualitat assistencial en l’atenció primària.
4.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups
polítics  del  Parlament de Catalunya,  a  la  Federació de Municipis  de Catalunya i  a  l’Associació
Catalana de Municipis.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC G55670772

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

El menjador escolar ha de deixar de ser considerat un servei o una prestació complementària
per  passar  a  ser  reconegut  com un ESPAI  EDUCATIU.  L’espai  educatiu  del  migdia  forma part
del  concepte  d’educació  en  tota  la  seva  dimensió  i,  per  tant,  és  part  inherent  del  sistema
educatiu.  Cada  administració,  i  també  la  comunitat  educativa,  han  d’assumir  les  seves
competències  i  responsabilitats.

L’impacte directe en el  creixement,  la socialització i  l’educació en una alimentació saludable i
equilibrada  dels  infants,  i  molt  especialment  per  aquells  i  aquelles  alumnes  de  famílies  més
vulnerables, és molt important. Cal tenir present que un 30% del temps que els infants passen
a l’escola, ho fan al menjador.

El menjador escolar ha de ser de caràcter universal, no obligatori, com a mínim en tota l’etapa
d’ensenyaments  obligatoris  (3-16  anys),  garantint  l’equitat  perquè  cap  alumne  pugui  quedar
exclòs per motius econòmics. I ha d’estar vinculat i plantejat també des del Projecte Educatiu
de Centre, establint els mecanismes de coordinació necessaris per garantir la seva efectivitat.

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL
PSC  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  03/12/2018  REFERENT  A  INSTAR  EL  DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT  A  ATURAR  ELS  TREBALLS  D’ELABORACIÓ  I  APROVACIÓ  DEL  DECRET  DE
MENJADORS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Pàgina 1 de 3
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus

Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC

Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2018055337
Data: 26-11-2018 10:55:00

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 26/11/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2018FD2F7DC2302911AD57C36BF31F390B1BCB924F8B1126105506



L’administració  educativa  és  l’administració  competent  i  responsable  de  garantir  el  bon
funcionament de l’espai educatiu del migdia. I ha de fer-ho amb el finançament corresponent,
podent cercar altres actors que gestionin, i  amb la planificació, la programació i les garanties
professionals adients, tant les que tenen a veure amb l’alimentació com les que tenen a veure
amb l’educació de l’esbarjo, el descans i el lleure. I ho ha de fer atenent les ràtios màximes de
nombre d’alumnes que permetin una bona atenció de l’alumnat.

L’espai educatiu del migdia té un clar interès públic i, per tant, la seva gestió ha d’assegurar els
principis de la contractació pública. Els centres educatius han de comptar amb les condicions
per  afrontar  una  contractació  pública  d’aquesta  naturalesa,  i  ha  de  tenir  la  possibilitat
d’encarregar-ho  a  les  associacions  de  pares  i  mares,  com  a  entitats  directament  lligades  als
centres  educatius,  garantint  un  servei  de  qualitat  per  preservar  la  funció  educativa  del
menjador  escolar.
El  Parlament  de  Catalunya,  durant  el  darrer  debat  de  Política  General,  i  el  conjunt  de  la
comunitat  educativa han instat  al  Departament d’Ensenyament de la  Generalitat  a  aturar els
treballs  d’elaboració  i  aprovació  del  seu  projecte  de  Decret  de  menjadors  escolars,  fet
d’esquena  als  agents  educatius  i  els  grups  parlamentaris.

Des del Grup Parlamentari Socialista -Units per Avançar vàrem presentar una interpel·lació, el
18  de  maig  de  2017,  exigint  la  presentació  d’un  esborrany  de  Decret  que  comptés  amb  el
treball  i  el  consens  de  totes  les  parts  implicades.

1.-  Instar  el  Govern  a  aturar  l’actual  esborrany  i  iniciar  una  nova  proposta  des  del  consens,
escoltant la veu de les AMPES, direccions de centres i ajuntament, amb l’objectiu de cercar un
nou marc regulador integral de l’espai del migdia-menjador.
2.-  Reconèixer,  en  el  nou  decret,  el  servei  de  menjador  com  a  servei  troncal  dins  el  sistema
educatiu,  de  caràcter  universal,  no  obligatori,  integrat  en  el  projecte  educatiu  i  en  els
ensenyaments  obligatoris.
3.-  Dotar  el  servei  de  menjador  escolar  de  professionals  específics,  per  garantir  un  servei
veritablement  inclusiu  i  capaç  d’atendre  adequadament  l’alumnat  NEE  pel  pròxim  curs
2019/20.
4.-  Abordar  una  reforma  del  model  de  contractació  pública,  d’acord  amb  la  normativa
europea,  que  prioritzi  la  qualitat  del  servei.
5.-  Treballar  per  trobar  la  fórmula  legal  o  l’acord  polític  amb  tots  els  consells  comarcals  i  la
comunitat educativa per fer possible que les AMPES i AFES que ho desitgin, i complint amb els
principis assenyalats, puguin continuar fent una gestió directa del servei de menjador escolar,
amb  l’aprovació  del  consell  escolar  de  centre,  fins  que  s’aprovi  un  nou  marc  regulador  de
consens  amb  la  comunitat  educativa.
6.- Recuperar el servei de menjador als instituts i plantejar, en el marc de debat sobre reforma
horària, l’avançament de l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut dels
joves.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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7.-  Traslladar  aquests  acords  al  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,
als  grups  polítics  del  Parlament  de  Catalunya,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  a
l’Associació  Catalana  de  Municipis  i  a  la  Coordinadora  SOS  menjadors.

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del

Pàgina 3 de 3
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus

Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC

Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2018055337
Data: 26-11-2018 10:55:00

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 26/11/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2018FD2F7DC2302911AD57C36BF31F390B1BCB924F8B1126105506



PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC V55549984

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

Les contínues reivindicacions per mancances del sistema sanitari català ja són denou  el focus
mediàtic perquè la Generalitat de Catalunya, no desenvolupa la gestió publica sanitària com a
prioritat d´acció de govern.
Catalunya  té  competència  plena  en  el  marc  jurídic  de  l´Estatut  d´Autonomia  de  8 de
desembre del 1979 (LO4/1979) i posterior modificació l´any 19 de juliol de 2006 (LO6/2006) on
s´especifica:
Títol IV Competències:
Articulo 162:
    • Sanidad,salud publica,ordenanción farmaceutica y productos farmaceuticos:
.-  punto 1.-  Corresponde   a  la  Generalidad  de  Cataluña,en  materia  de  sanidad  y  salud
publica,la competencia exclusiva  sobre la  organización  y  funcionamiento  interno ,la
evaluación,la inspección y el  centro  de  servicios  y  establecimientos  sanitarios.
Catalunya  des  del  2007,el  sector  públic  sanitari  català  ha  perdut  1.094  professionals  -dels
quals  son   «900  metges»  i  a  data  d´avui   reivindiquen   recuperar  la  plantilla  anterior  a  les
retallades executades pel Govern de la Generalitat que es qui ha de vetllar per al compliment
de la viabilitat del sistema sanitari català sense posar en risc els llocs de treball, i la qualitat

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL
DEL  PPC  DE  REUS  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  03/12/2018  REFERENT  A  DE   SUPORT  A
INICIATIVES  DE  MILLORA  D´  ATENCIÓ  PRIMÀRIA  I  SUPORT  INSTITUCIONAL  AL   PERSONAL
SANITARI  A  CATALUNYA.
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d´atenció sanitària als diferents territoris i Reus no és l´excepció.
Els metges denuncien la sobrecàrrega, falta de mitjans i  una precarització d´atenció metge –
pacient com d´altres vulneracions de drets del  pacient i  del  personal sanitari  que ha quedat
pales  i  constatat  de  nou  per  «la  no  acció  política  de  millora  sanitària  del  govern  de  la
Generalitat  de  Catalunya».  El  que  reclamen  no  son  tan  millores  salarials  si  no  més
assistencials,  després  de  deu  anys  de  contínues  retallades.
En aquest sentit la resposta plantejada del govern de la Generalitat de Catalunya és un acord
de mínims oblidant la prioritat assistencial i  de qualitat i  les diferents condicions en les seves
funcions que a data d´avui no són les més adequades.
Per tots aquests motius el Partit Popular presenta aquesta Moció amb els següents acords:

1.-El  Ajuntament de  Reus  reconeix  la  tasca  dels  professionals  que  presten  servei  al  sistema
sanitari públic català  i  defensa  la  qualitat  assistencial  metge  -  pacient  en  les  condicions
òptimes  establertes  en  el  marc  competencial  català.

2.-Instar al Departament de Salut i al Govern de la Generalitat perquè porti a terme les accions
necessàries amb la dotació de recursos materials i humans per l´ adequació d´equipaments i
la millora de les condicions de treball dels professionals.
3. Instar al  Departament de Salut i  al  govern de la Generalitat  a la reforma i  planificació dels
recursos  dedicats  a  l´atenció primària, establint  una  millora  de  la  capacitat  de  resposta,
reduint les llistes d’espera i dotant de mitjans als professionals per donar un servei de qualitat.
4.-Instar al Departament de Salut i al Govern de la Generalitat que es consideri el paper de les
oficines de farmàcia, distribuïdes per tot el territori com a part integrant del sistema de salut
publica.
5.-Comunicar  els acords  als  sindicats  CCOO,  UGT  SATSE,  USITAC  i  Metges  de  Catalunya,
grups parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya,  al  Departament  de  Salut  i  al  govern  de  la
Generalitat  de  Catalunya.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP V55663025

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

LLORENS PEREZ, MARTA

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR PER TAL DE
DONAR SUPORT A LA INICIATIVA DE L'ORGANITZACIÓ “SOS MENJADORS” I QUE TAMBÉ REP EL
SUPORT  DE  FAPAC  PER  DEMANAR  DE  CREAR  UN  DEBAT  SINCER  AMB  LA  COMUNITAT
EDUCATIVA SOBRE UN NOU MARC REGULATIU INTEGRAL DE L'ESPAI DEL MIGDIA ALS CENTRES
EDUCATIUS DE TITULARITAT PÚBLICA.
L’espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un temps prou
ampli  i  amb  grans  potencialitats  pedagògiques  que  l’àmbit  educatiu  encara  no  ha  abordat
integralment. Actualment la qualitat educativa de l’espai del migdia depèn de les dinàmiques i
iniciativa  de  cada  centre.  En  alguns  s’intenta  integrar  aquest  espai  en  el  projecte  educatiu,
malgrat  que  no  hi  hagi  presència  física  de  l’equip  de  mestres,  però  en  què  s’acorden  unes
línies  educatives  d’actuació  amb l’AMPA/AFA i  el  monitoratge contractat.  En altres  centres,  la
diferència entre l’espai lectiu i el del migdia és més evident. Fins el dia d’avui el Departament
d’Ensenyament  encara  no  ha  encarat  aquesta  manca  d’atenció  pedagògica  al,
desafortunadament  anomenat,  servei  de  menjador.
Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps educatiu, sota
la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia d’accés universal i, per tant, també

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   CANDIDATURA
D'UNITAT POPULAR AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 03/12/2018 REFERENT A DONAR SUPORT
A LA INICIATIVA DE L'ORGANITZACIÓ “SOS MENJADORS”

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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gratuït,  però  no  obligatori.  Una  aposta  clara  per  facilitar  el  dret  a  l’educació  pública  sense
copagaments,  on  l’alimentació  a  càrrec  de  l’administració  sigui  veritablement  de  qualitat  i
garantint  l’atenció  educativa.
Així  doncs,  un  temps  de  migdia  on  es  podrien  treballar  tres  aspectes  prou
transcendents:l’alimentació,  els  valors  humans  i  la  democràcia.
L’alimentació  saludable  lligada  a  factors  de  sostenibilitat  que  impliqui  utilitzar  productes  de
proximitat i de temporada, que a l’hora doni feina als productors i a les productores properes
al  centre  educatiu  i  que  clarament  demostrin  tècniques  vinculades  a  l’ecologia.  Una
alimentació  saludable  basada  en  una  dieta  mediterrània  que  reforci  l’educació  d’hàbits  de
salut  que ajudin a  prevenir  i  reduir  la  incidència  de malalties  com l’obesitat,  la  diabetis  o  les
afectacions cardiovasculars,  etc.
Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de qualsevol alumna i
alumne,  inclosos  aquells  amb  necessitats  educatives  especials  que  puguin  precisar  personal
de  suport  educatiu,  a  la  diversitat  i  interculturalitat  alimentària  i  social,  a  la  tolerància  i  el
respecte  vers  els  altres  i,  en  definitiva,  tots  aquells  valors  que  facilitin  la  construcció  d’una
societat  millor.
I  la  democràcia,  començant  pel  funcionament  democràtic  del  CEC,  òrgan  on  la  comunitat
educativa ha de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir, d’entre moltes altres
qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre educatiu.
La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament d’Ensenyament
de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  que  ha  fet  arribar  a  la  comunitat  educativa  en  forma
d’esborrany, no només no inclou de manera integral l’espai de migdia, sinó que simplement es
limita  a  regular  el  sistema  d’externalització  dels  menjadors  a  través  de  concursos  públics,
deixant fora la capacitat del centre de decidir autònomament, si vol que siguin les famílies del
centre les que gestionin part del temps del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius,
com a entitat privada sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic).

Per tot això portem els següents acords a votació per part del Ple:
1.Instar el Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del Decret
de  menjadors  en  els  termes  que  recull  l’actual  esborrany,  per  obrir  un  nou  cicle  de  debat
sincer  amb  la  comunitat  educativa,  amb  l’objectiu  de  crear  consensuadament  un  nou  marc
regulatiu  integral  de  l’espai  del  migdia.
2.Instar el  Departament d’Ensenyament a trobar la fórmula legal  o acord polític  amb tots els
Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i tinguin el suport del
seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió directa del menjador escolar
fins que s’aprovi un nou marc regulatiu de consens amb la comunitat educativa.
3.Traslladar  els  acords  d’aquest  Ple  al  Departament  d’Ensenyament,  al  Consell  Comarcal  i  a
tots  els  centres  educatius  de  titularitat  pública  del  municipi  a  través  del  representant  de
l’ajuntament  en  els  respectius  Consells  Escolars  de  Centre  I  al  Consell  Escolar  Municipal.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

Proposta_resolucio_menjadors_CUP.pdf

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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