Barcelona, 23 de març de 2020

Bon dia Miquel,

Des de UGT demanem al Departament d'Educació, que sigui un altre el canal de
lliurament de les targetes de menjador, no cal arriscar la salut i la vida dels nostres
companys i companyes dels Equips Directius dels Centres educatius de Barcelona,
justament en la setmana que tots el mitjans han anat comunicant que serà la més
perillosa de propagació del COVID 19.
Portem des de el dia 13 de març confinats, i és una irresponsabilitat per part del
Consorci d’Educació, demanar a les direccions que facin una feina que a més a més, no
els hi correspon, posant en risc la salut dels nostres professionals i de les famílies que
han d'anar a recollir les targetes.
En altres serveis territorials de Catalunya, aquest procés de lliurament de targetes
menjador, l'han tramitat directament a través d’Afers Social o l'Ajuntament.
Creiem que seria viable a través de la mateixa entitat Bancària CaixaBank, qui anirà
carregant quinzenalment l’import corresponent més endavant a les targetes de les
famílies que vagin a sol·licitar-les.
Des de Consorci els han enviat el següent comunicat, en el qual se’ls transmet el
procediment a seguir, pel que fa a la repartició de les beques menjador de l'alumnat dels
seus respectius centres:
1. L’entitat bancària CaixaBank genera les targetes identificades cadascuna

d’elles amb un codi diferent. Aquestes targetes arribaran carregades amb
40€ (4€ per dia per als 10 dies de tancament anunciat), en el cas que el
tancament es perllongui, CaixaBank anirà carregant-hi quinzenalment
l’import corresponent. A partir de dilluns dia 23 de març, el Consorci ja
disposarà de les primeres 10.000 targetes i dimarts dia 24 esperem disposar
de la resta.
2. Paral·lelament es posarà en coneixement de la Inspecció educativa la proposta

per tal que puguin atendre i canalitzar qualsevol demanda de les direccions.
3. Es registrarà la resposta de cadascun dels centres i es demanarà un voluntari de

referència per centre. Igualment s’assigna un voluntari de referència per centre
de serveis centrals/serveis educatius/ajuntament.
4. Es lliurarà, durant el cap de setmana (21-22/03) a cada un dels centres, un

llistat amb la identificació de l’alumne, el telèfon mòbil i un espai per indicar si
està interessat en recollir la targeta o s’espera a la finalització del confinament.
En cas que estigui interessat en la recollida de la targeta, indicarà en l’espai
corresponent l’hora a la qual se l’ha convocat.
5. L’empresa de seguretat serà la responsable de lliurar diàriament per a cada un

dels centres els sobres amb les targetes i recollir-ne les que no es distribueixin a

la finalització del procediment per tal de garantir la seva custòdia.
6. Com a criteri general, es citarà a les famílies per al dia següent al d’haver

fet el contacte. Es convocarà un màxim de 15 famílies cada mitja hora.
(Totalment inviable, amb aquestes circumstàncies actuals)
7. A l’hora convinguda s’obrirà el centre i es buscarà l’espai més adient del pati

per atendre a les famílies. Per a cada centre hi haurà un mínim de dues persones
voluntàries. Una persona enviada pel Consorci aportarà en sobre tancat les
targetes que corresponen al centre i una relació dels alumnes beneficiaris. En el
cas que algun dels centres no pogués comptar amb cap persona del centre
educatiu voluntària, se n’encarregarien dues persones del Consorci, de
serveis educatius o voluntaris municipals.
8. Els

empleats públics responsables de la distribució s’encarregaran
d’organitzar-la de tal forma que es respectin els criteris i pautes de seguretat
establerts per l’Agència de Salut Pública, en especial, la distància entre persones
(veure annex criteris de seguretat)
9. En el lliurement, caldrà registrar el número de la targeta lliurada, les

dades de l’alumne i el nom de la persona que la recull. A la finalització de la
distribució els empleats públics signaran la relació de les targetes lliurades i
les incidències que s’hagin produït i registrat, certificant així l’entrega del
material. (Distància recomanada de 1,5 metres)
10. En cas que sigui necessari, un d’aquests empleats públics podrà donar fe de la

recepció signant a la casella corresponent en el cas que alguna circumstància
impedís la signatura directa de l’interessat.
11. Per fer més àgil el lliurament, també es disposarà, si fos necessari, de

documents individuals de recepció de targetes que caldrà omplir adequadament.
Un cop finalitzat el període establert de lliurement, es garantirà el tancament del
centre per part del voluntari responsable o, si no, es garantirà des del CEB.
12. En el cas de que es presenti alguna persona al centre manifestant necessitat de
disposar de la targeta, sempre i quan sigui pare/mare/tutor d’un alumne, tot i no
ser beneficiari de beca menjador, es procedirà a lliurar-li una targeta. En aquest
cas serà imprescindible la presentació del DNI o altre document oficial i recollir
totes les seves dades. A posteriori es faran les comprovacions necessàries i es
prendran les mesures que corresponguin. Però en cap cas els treballadors
voluntaris mantindran cap enfrontament amb les famílies.
Atenent Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha requerido
la adopción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que ha declarado el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
incluyendo limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales y prestaciones
personales obligatorias y medidas de contención en el ámbito educativo, laboral,
comercial, recreativo, o en lugares de culto.

Atenent la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de
protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya amb motiu delcoronavirus SARS-CoV-2.
…” s’evitaran les reunions de treball de caràcter presencial, especialment aquelles que
impliquin mobilitat de treballadors i treballadores.”
RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures
de distància entretreballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les
quals interactuen en els centres de treball.
1. Concretar, pel que fa a les mesures de distància entre treballadors i treballadores en
els centres de treballque romanguin oberts, ja sigui perquè són serveis essencials o
perquè el Reial Decret 463/2020, pel qual esdeclara l'estat d'alarma, no en preveu el
tancament, que la separació entre treballadors i treballadores, aixícom amb les persones
usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un metre i mig de distància
d'acordamb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
2. Aquesta mesura no serà d'aplicació als treballadors i treballadores que per raó de la
seva activitat s'enténque han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com els
casos de professionals sanitaris, de la xarxade serveis socials, dels cossos i forces de
seguretat de l'Estat.
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