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COMUNICAT:

5 de febrer del 2020

La llei d’acompanyament dels pressupostos
de la Generalitat garantirà el marc legal
necessari perquè les AMPA/AFA puguin
continuar gestionant els menjadors escolars
La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del
Departament d’Educació així ho va informar a SOS Menjadors, en la trobada
del passat dilluns 3 de febrer entre membres del grup motor de l’entitat i el
director general Juan José Falcó.
SOS Menjadors celebra aquests avenços i fa una crida a tots els consells
comarcals de Catalunya a aturar licitacions de menjadors escolars a
l’espera de l’aprovació dels pressupostos i activació automàtica del nou
marca regulatiu amb rang de llei.
SOS Menjadors també demana que els resultats del procés participatiu
engegat el passat curs escolar pel departament d'Educació sobre el temps
de migdia portin a regular quant abans millor aquest espai, en la seva
vessant alimentària per garantir una alimentació justa, sana i sostenible per
a tots els infants i pedagògica per assegurar que l'espai del migdia sigui
una continuïtat del projecte educatiu del centre.

Dins de les trobades regulars que l’entitat SOS Menjadors Escolars Públics va realitzant amb el
Departament d’Educació per fer seguiment dels canvis normatius i organitzatius pel Temps de
Migdia i menjador escolar, el passat dilluns 3 de febrer, el director general d'Atenció a la Família
i Comunitat Educativa ens va informar del marc legislatiu que el Departament d'Educació aplicarà
per garantir que les associacions de famílies dels centres educatius públics puguin continuar
signant convenis amb els respectius consells comarcals. Aquest és un pas imprescindible per
garantir la millora qualitativa del temps del migdia, petició molt reclamada en els darrers 2 anys
per les famílies, petites empreses del sector i productors de proximitat.
Educació ha afegit a l’avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del
sector públic per al 2020 (llei d’acompanyament de pressupostos), ¹una nova disposició
addicional vint-i-dosena a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, amb la finalitat de promoure
la participació de les famílies d’alumnes en la gestió dels centres educatius públics, perquè les
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seves associacions puguin gestionar els respectius menjadors escolars mitjançant la subscripció
de convenis amb la corresponent administració titular de la competència o que l’exerceixi per
delegació. Amb aquesta solució legal dona sortida definitiva a una demanda que ha activat en
els darrers 2 anys un lluita incansable de diversos col·lectius vinculats als menjadors escolars.
Si res fa variar el calendari previst pel departament, i els pressupostos s’aproven durant el mes
de març, les AMPA/AFA passaran a disposar d’un paraigües legal amb rang de llei que els
permetrà gestionar directament el menjador escolar.
En aquesta trobada també es va informar a SOS Menjadors que la Direcció General d'Atenció a
la Família i Comunitat Educativa ha comunicat per escrit a tots els consells comarcals d’aquesta
solució legal perquè la tinguin en compte a l’hora de gestionar la competència que tenen cedida
per part de la Generalitat. Des de SOS Menjadors es fa una crida a tots els consells i
ajuntaments a posar fre a processos de licitació pública que continguin menjadors
d’escoles on l'AMPA/AFA hagin comunicat el seu interès en signar conveni per a poder
fer una gestió directa del menjador escolar. La reticència principal d'interventors i secretaris
dels ens locals a signar convenis amb AMPAS/AFAS respecte l’aplicació de la normativa vigent
en l’àmbit dels contractes del sector públic quedarà resolta un cop aprovats els pressupostos de
la Generalitat.
SOS Menjadors, que en els darrers mesos ha anat rebent consultes de diferents associacions
de famílies del país immerses en algun procés licitador del menjador escolar, contra la seva
voluntat, ja està informant a les entitats d’aquest imminent canvi normatiu.
Per altra banda Educació ha informat que en breu farà un balanç públic del resultat del procés
participatiu “L’Espai Educatiu del Menjador Escolar”. SOS Menjadors demana que els resultats
d'aquest procés participatiu, engegat el passat curs escolar, portin a regular quant abans millor
el temps de migdia, en la seva vessant alimentària per garantir una alimentació justa, sana i
sostenible per a tots els infants, i pedagògica per assegurar que el migdia escolar sigui una
continuïtat del projecte educatiu del centre.
Departament i SOS Menjadors s’han emplaçat a continuar treballant per millorar el temps de
migdia i menjadors escolars a infantil i primària i a recuperar-lo a la secundària obligatòria, dins
la visió de l’escola a temps complet.

¹Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al
2020. “Disposició Addicional Vint-i-dosena". Pàgina 187.
http://economia.gencat.cat/ca/detalls/article/Av-llei-mesures-2020
http://economia.gencat.cat/web/.content/projectes-normatius/en-tramit/arxius/2020/Av-lleimesures-CTESC.pdf
Per a qualsevol dubte o aclariment, ens podeu contactar a través del correu electrònic
info@sosmenjadors.cat

2

