
 
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS SOTASIGNANTS PER GARANTIR ELS 
AJUTS DE BEQUES MENJADOR A LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT 

Atès que abans de l’inici de cada curs escolar es produeix la convocatòria pública per a 
l’atorgament dels ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques, derivada de 
la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars 
dels sol·licitants, d’acord amb les normatives aprovades i consensuades amb els 
ajuntaments, i que correspon al Consell Comarcal el seu atorgament, finançant un 50% 
del cost del dinar. 

Atès que els regidors i regidores d’Educació i de Serveis Socials de la nostra comarca ja 
van manifestar en una carta a la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya la seva preocupació per la situació de la insuficiència de beques menjador, en 
un moment d’especial dificultat com l’actual, on cal que les administracions garanteixin 
allò que és bàsic, en aquest cas la prestació del servei escolar de menjador, una 
alimentació adequada i saludable a la població més vulnerable que són els infants i 
joves. 

Atès que les diferents administracions compartim la responsabilitat de vetllar pel benestar 
de la infància i l’adolescència arreu de Catalunya i que la col·laboració de tots els agents 
implicats és fonamental per garantir el benestar actual de l’alumnat, amb la finalitat de 
prevenir situacions d’exclusió social en el futur i de garantir la cohesió al nostre territori. 

Atès que la partida pressupostaria va quedar congelada en 3.014.791€, des del curs 
2010-2011, mentre que la crisi econòmica persisteix, i que les sol·licituds de beques 
menjador del curs 2013-2014 s’han incrementat en aproximadament un 20% més que el 
curs escolar anterior, arribant a 8.989, 1.492 més que en el curs 2012-2013, de les quals 
tan sols 800 superaven la renda anual per càpita igual o inferior a 5.976€ (75% de 
l’IRSC) l’exigida a la normativa per a la concessió dels ajuts de menjador escolar, quan ja 
l’any passat més de 2.000 sol·licituds es van quedar sense atendre per manca de partida 
pressupostaria. 

Atès que la partida assignada per la Generalitat de Catalunya 2013-2014 és de 
3.014.791,93 € nomes es podran atorgar com a màxim unes 5.400 beques al llarg del 
curs. Per tant quedaran sense cobrir 3.856 sol·licituds. 

D’aquestes 3.856 sol·licituds sense cobrir, gairebé 1.500 corresponen a  famílies amb 
molta necessitat econòmica que presenten una mitjana de renda per càpita de 2.620€, el 
que significa que per persona disposen de 218,34 € al mes ( sense descomptar les 
despeses de lloguer o hipoteca). El  cost total que es requereix,  per tal de becar al 50% 
o fins al 75% els casos d’educació especial, és de 803.117,00 € 

 



 

Atès que la nota de tall aquest any ha pujat un punt, deixant fora a moltes famílies que 
fins ara ho rebien. Sent la demanda més alta registrada en els darrers 3 anys, com a 
signe d’alarma i de la delicada situació socioeconòmica que estan patint aquestes 
famílies, i un reflex que els municipis del Baix Llobregat estan patint un greuge 
comparatiu amb la resta de territoris de Catalunya pel que fa als barems d’atorgament de 
beques menjador. 

Atès que l’Escola és també un espai importantíssim i cabdal per contribuir en l’equitat, i 
és un element integrador per equilibrar les desigualtats socials, lluitar contra l’absentisme 
i el fracàs escolar. I això, implica que tenir garantit l’espai de menjador per les famílies 
més vulnerables significa també lluitar contra l’exclusió social. 

Atès que des del Consell Comarcal del Baix Llobregat es reivindica que no hi pot haver 
cap nen/a amb dèficits alimentaris. 

Proposem al Ple del Consell Comarcal els acords següents: 

1. Instar a la Generalitat i a l’Estat que cerquin solucions per fer front a la demanda 
de beques menjador escolar a la comarca, reiterant la nostra disposició a 
col·laborar en aquest procés. 

2. Instar al Departament de Benestar Social i Família i al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a garantir l'increment de partida 
que resulti necessari, el suport econòmic i de recursos per a solucionar aquesta 
problemàtica d’urgència social. El pressupost que es requereix de manera urgent 
per atendre gairebé 1.500 famílies amb fragilitat social i que no disposen de beca 
menjador, és de 803.117,00 € 

3. Instar al Govern de l’Estat i a la Generalitat a reconsiderar l’IVA que carrega les 
activitats de monitoratge dels menjadors escolars, així com de les activitats 
extraescolars. 

4. Instar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el pagament 
immediat de tot el deute corresponent a les beques menjador ja atorgades pels 
alumnes d'ensenyaments universals i obligatoris. 

5. Enviar aquesta moció a les Conselleries de Benestar i Família i d'Ensenyament de 
la Generalitat, als diferents Consells Escolars Municipals del municipis del Baix 
Llobregat, a la Federació de Mares i Pares del Baix Llobregat i a la Junta de 
Directors del Baix Llobregat. 

6. Enviar aquesta moció als ajuntaments de la comarca per a la seva aprovació per 
l’òrgan competent. 

 
 


