
 
El grup municipal PSM-IV-ExM a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ 
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania, la següent PROPOSICIÓ 
relativa a: 
 

Menjadors escolars  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI REGISTRADA AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS PEL 
SEU DEBAT I VOTACIÓ EL DIJOUS 14 DE FEBRER DE 2013 

 
 Menjadors escolars 

  
Els menjadors escolars són una eficaç eina social per fomentar la igualtat d’oportunitats, no 
només pel seu paper en la conciliació laboral i familiar per a moltes famílies de les Illes 
Balears, sinó també com un recurs social més prestat en un entorn normalitzat.  
  
Per això, l’impagament de les subvencions del servei escolar de menjador del curs 2010-2011 
és un greu trastorn per a la bona marxa del servei i afecta greument els usuaris. La 
convocatòria  tardana del curs 2011-2012 per part de la Conselleria d'Educació aprofundeix en 
aquest funcionament anòmal que, en comptes de corregir-se, tendeix a fer-se estructural. Ben 
al contrari, ja s’haurien d’haver convocat les subvencions per menjador del curs actual i 
convocar-se dins enguany mateix les del curs vinent. 
  
L’administració ha de reaccionar d’immediat davant el drama que ha provocat a molts de nins 
de no poder assistir al menjador per qüestions econòmiques davant la impossibilitat d'avançar 
els diners per pagar el servei; en aquest sentit, la FAPA ha advertit que hi ha famílies en 
situacions extremes i que hi ha nins que “o queden a menjador o mal mengen”. L’eventual 
participació dels responsables socials en aquestes situacions (ajuntaments o consells), no pot 
comportar en cap cas una minva en el suport que rebia l’usuari amb dificultats. 
  
La davallada d'usuaris, per aquest motiu i d’altres, també repercuteix negativament a la 
conciliació laboral i familiar de moltes famílies, ja que hi ha menjadors que estan apunt de 
tancar.  
 
El Govern de les Illes Balears ha de ser el garant social dels seus ciutadans i vetllar per les 
seves necessitats més bàsiques, i sobretot, dels més vulnerables. L’educació saludable, la 
conciliació i l'alimentació dels nins són qüestions cabdals, prioritàries i de màxima urgència. 
Seria una irresponsabilitat aprofundir i perpetuar en aquest dèficit social per les convocatòries 
extemporànies de la Conselleria d'Educació.  
  
Per tot això... 
  
Primer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a normalitzar la 
tramitació de les subvencions pel servei de menjador escolar, satisfent d’immediat les ajudes 
concedides per al curs 2010/11 i 2011/12, convocar les del curs actual 2012/13 i convocar 
dins enguany les del curs 2013/14. 
  
Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar per 
mantenir i reforçar els serveis de menjador escolar.  
 
 



 
 
   

Per tot això, des del grup municipal PSM-IV-ExM proposam al plenari de l’Ajuntament de 
Palma l’adopció de la següent 
 

PROPOSTA D’ACORD  
  
1) L’Ajuntament de Palma insta els grups del Parlament de les Illes Balears a aprovar aquesta 
Proposició No De Llei per solucionar els problemes actuals en els menjadors escolar que 
afecten, especialment, a moltes famílies de Palma. 
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