JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de
Lleida, segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,
CERTIFICO: Que amb data 22 de febrer de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
16.- MOCIÓ PROMOGUDA PER LA PLATAFORMA SOS MENJADORS ESCOLARS
LLEIDA/PIRINEUS PER UN DEBAT SINCER AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
SOBRE UN NOU MARC REGULATIU INTEGRAL DE L’ESPAI DEL MIGDIA ALS
CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT PÚBLICA
Per unanimitat s’acorda aprovar la següent moció:
1r. Instar al Departament d'Educació fer públic el compromís de no regular el temps
escolar del migdia sense obrir abans un nou cicle de debat sincer amb la comunitat
educativa, amb l'objectiu de crear consensuadament el marc legal que permeti a les
AMPES/AFA, que així ho vulguin, gestionar el temps del migdia.
2n. Instar el Departament d'Educació 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.
3r. Instar el Departament d’Educació a garantir el servei de menjador escolar i les
activitats educatives que s’hi associen durant tot l’ensenyament obligatori.
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4t. Instar l'Ajuntament de Lleida a que millori substancialment les licitacions del servei
de menjador de les escoles Bressol i de l'Estiu a Lleida, Estiu de Petits i Estiu de Jocs,
tenint en compte fonamentalment criteris de qualitat d’elaboració dels plats i de criteris
de qualitat de la matèria prima i de coherència amb el projecte educatiu. La licitació
recollirà explícitament una puntuació més elevada a l’empresa que ofereixi productes
fonamentalment frescos, ecològics i cuinats el mateix dia; així com també ofereixi
millores en la ràtio i la formació del monitoratge i un projecte educatiu integrat a
l’estona del menjador, de forma que la licitació del monitoratge i del servei de menjador
no pugui desvincular-se.
5è. Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Educació, al Consell
Comarcal, a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi a través del
representant de l'Ajuntament en els respectius Consells Escolars de Centre, les AMPA
de la ciutat, a la FAPAC i a la Coordinadora SOS Menjadors.
(En la votació d'aquest punt esta absent la regidora Sra. Montserrat Parra Albà)
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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