PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE TERRASSA EN
COMÚ, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – MOVIMENT
D’ESQUERRES I LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PER PREVENIR LA MALNUTRICIÓ INFANTIL
MITJANÇANT LES BEQUES MENJADOR.
RETIRADA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011 (Idescat i IERMB) va detectar una
prevalença de situacions de malnutrició, entre la població menor de 16 anys, del 4,58%.
L’extrapolació d’aquesta dada a Terrassa indicaria que a l’entorn de 1.800 infants menors de
16 anys residents a la ciutat no poden fer un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos
dies, és a dir, corren el risc de no menjar proteïnes de manera regular. Si prenem com a
referència la font esmentada i definim com a “privació material severa” la impossibilitat de
mantenir l'habitatge a una temperatura adient, la prevalença és del 12,62% i l’extrapolació per
a Terrassa dels menors de 16 anys en aquesta situació és de 4.900 infants.
Atès que la població escolaritzada el curs 2014-15 entre P3 i 6è d’Educació Primària a la ciutat
fou de 22.508 persones (13.346 de les quals en els centres públics), i atès que la població
matriculada a l’ESO fou de 8.764 persones (4.434 de les quals en els centres públics) es pot
esperar, entre aquest col·lectiu de 31.272 persones, l’existència d’un nombre estimatiu de
3.950 casos de privació material severa.
Atès que aquest curs escolar 2015-16 hi ha hagut un increment de les sol·licituds de beques
menjador a la ciutat, amb 3.765 beques demanades.
Atès que aquestes xifres són congruents amb les estimacions de privació material severa de
l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011.
Atès que el nombre mitjà de d’usuaris de menjador escolar als centres públics d’entre P3 i 6è
d’Educació Primària fou de 3.046 diaris, i estimant una xifra lleugerament inferior a les escoles
concertades, es conclou que a l’entorn del 60% dels usuaris de menjador escolar ha demanat
algun ajut per fer front al pagament del servei. Aquest fet és congruent amb l’indicador relatiu
a la renda de les llars publicat a l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011,
segons el qual el 53,3% de les llars del país tenen una renda neta inferior als 25.000 € anuals.
Atès que la Generalitat de Catalunya només ha concedit 2.108 beques, de les quals tant sols 35
han estat al 100% de l’import i en l’inici del curs escolar encara s’estava esperant resposta a
1.538 sol·licituds.
Atès que, malgrat l’agreujament progressiu de la situació social, la partida pressupostària que
dedica la Generalitat a les beques menjador porta 4 anys congelada tot endurint-se els
requisits exigits als usuaris i usuàries per accedir al sistema de beques. I reconeixent que
aquest enduriment de criteris implica una important reducció del nombre de beques
acceptades deixant fora del sistema a gairebé la meitat de famílies que realitzen la sol·licitud
de beca.
Atès que els barems per la percepció d’una beca garantida s’estableixen aproximadament en
una quarta part dels ingressos considerats el llindar de pobresa (el 60% de la renda mitja) a

Catalunya, essent el valor d’aquest indicador, per a una unitat domèstica de quatre persones,
d’un màxim de 7.880 euros l’any.
Atès que les beques del tram variable, que subvencionen el 50% del preu del servei, són per a
unitats domèstiques que no superin la renda de 16.451 euros l’any (en el cas tipus d’una
família de 4 membres), i a més no estan garantides sinó que depenen de la consignació
pressupostària disponible, es corre el risc de deixar desprotegit un nombre significatiu
d’usuaris en situacions econòmiques de precarietat considerable.
Atès que el Consell d’alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental va acordar el gener de 2014
mantenir des dels ajuntaments de la comarca el compromís d’únicament cobrir amb recursos
propis el 25% de les necessitats de suport a ajuts per a menjador escolar sense fer esment de
la totalitat de la necessitat.
És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Definir a la Cartera de serveis socials municipals un ajut complementari de les beques
de menjador finançades per la Generalitat i el Consell Comarcal, per tal de complementar fins
a arribar al 100% de l’import del servei de menjador per aquelles famílies amb beca garantida.
Segon. Adequar el Reglament municipal per a la prestació de serveis socials les modificacions
que siguin necessàries en diàleg amb la comunitat educativa per catalogar, estandaritzar i
objectivar el catàleg de prestacions en forma d’ajut econòmic i els corresponents criteris de
valoració i gestió.
Tercer. Valorar el cost estimat anual de l’ajut complementari esmentat a l’acord primer i
consignar al pressupost municipal de 2016 l’import corresponent als cursos escolars 2015-16 i
2016-17.
Quart. Procedir a la convocatòria i gestió dels ajuts complementaris corresponents al curs
2015-16, amb caràcter retroactiu des de l’inici del mateix, abans de l’inici del periode de
sol·licitud d’ajuts per al curs 2016-17.
Cinquè. Dotar de recursos als centres on es realitza la recepció de sol·licituds de beques per tal
de reduir i subsanar l’actual percentatge d’un 18% d’irregularitats detectades en els
expedients.
Sisè. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que incrementi les partides pressupostàries per tal
d’ampliar els barems d’admissió de les beques menjador garantides i aconseguir que s’acostin
al llindar de pobresa.
Setè. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès
Occidental, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
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