Albert Massana i Gràcia, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple
municipal ordinari, en base als següents

Antecedents
La crisi econòmica que patim des de fa anys ha anat incrementant any rere any el
patiment de desenes de milers de ciutadans i els reptes als quals hem de fer front
com a administracions públiques, mentre els recursos dels quals disposem es van
disminuint.
Un dels col·lectius més vulnerables són els infants, que pateixen de forma múltiple
els efectes de la crisi. Davant aquest fet, les beques menjador resulten una eina
important per pal·liar el sotrac que comporta en moltes famílies i els seus infants la
manca de recursos.
Al llarg dels anys s’han anat perfeccionant els protocols i els tipus de beques que
s’ofereixen, de forma especial el curs passat, amb una unanimitat en l’acord al
Parlament de Catalunya per part de totes les forces polítiques. L’objectiu, que tots
els nens puguin menjar, és massa sensible i important com perquè el partidisme
entri en joc, i els grups parlamentaris van ser capaços de treballar per fer front als
inconvenients que tenia el sistema.
Actualment, la partida destinada a beques menjador no té límit econòmic, i per tant
queda garantit que totes les famílies que compleixen els requisits rebran ajuda.
Malgrat això, les dificultats que passen les administracions a nivell financer i la
rigidesa en la transmissió d’informació entre els diversos organismes ha comportat
retards, confusió i una certa alarma social. Així mateix, hi ha certs protocols de
funcionament que podrien millorar.
A banda de fer declaracions d’intencions, creiem que l’Ajuntament de Gavà pot
anar més enllà de la simple protesta i reivindicació, i que pot fer i ha de fer accions
concretes per garantir aquests drets dels infants.
Per aquests motius, formulem el següent

Prec
Instem el govern local a:
1. Convocar una reunió extraordinària del consell escolar municipal, a la que es
convidi els diferents grups municipals, on s’informi amb detall de la situació de
les beques menjador a Gavà.
2. No utilitzar de forma partidista un tema tan sensible com les beques menjador, i
treballar de forma consensuada per trobar solucions de forma conjunta.
3. Demanar la creació d’una taula on estiguin representats el Consell Comarcal del
Baix Llobregat, els Ajuntaments corresponents i les delegacions territorials dels
Departaments d’Ensenyament i de Benestar Social i Família. Aquesta taula
hauria de:
a. Garantir que tots els infants que necessitin beca menjador vegin protegits
els seus drets si compleixen els requisits per obtenir beca.
b. Avaluar els resultats de la mesura d’unificació de criteris per a la concessió
de beques de menjador, així com tot el nou model d’ajuts de menjador.
c. Avaluar l’eficiència de les mesures recollides en la moció 196/X del
Parlament de Catalunya aprovada el passat 16 d’abril de 2015.
d. Elaborar un informe que detalli les millores necessàries per incrementar
l’eficiència en la gestió de les beques menjador.
e. Solucionar de forma consensuada els errors detectats en el sistema de
beques menjador.
f. Fer un seguiment de la gestió de les beques menjador de la comarca per
poder anar solucionant aquelles problemàtiques que vagin sorgint.
Gavà, 13 d’octubre de 2015
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