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Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2020 pel qual es disposa la distribució de targetes de
prepagament per a infants usuaris del servei de menjador escolar i beneficiaris dels ajuts
individualitzats de menjador per al curs escolar 2019-2020

Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 es va aprovar el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i
el Contagi del COVID-19 (BOIB núm. 33, de 13 de març).
Pel que fa a les mesures relatives a la comunitat educativa (apartat II de l'annex 1), es va suspendre l'activitat educativa presencial en tots els
centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament inclosos en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2016, de 3 de maig, d'educació.
Aquesta suspensió afecta de manera directa els serveis complementaris a l'ensenyament, com és el servei de menjador escolar.
Mitjançant una resolució del conseller d'Educació i Universitat de dia 16 de maig de 2019 es varen convocar ajuts individualitzats de
menjador per als alumnes escolaritzats als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2019-2020.
Aquests ajuts es varen concedir als beneficiaris per motius de desplaçament i per motius socioeconòmics, mitjançant dues resolucions de 14
de novembre de 2019, publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 157, de 19 de novembre. Per la situació excepcional
sobrevinguda, en les properes setmanes no serà possible dur a terme la gestió ordinària d'aquests ajuts.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/39/1056771

Des del Govern de les Illes Balears volem assegurar que els infants que més necessitats tenen puguin continuar disposant de l'ajut del
menjador, malgrat que s'hagi suspès l'activitat educativa presencial.
És per aquest motiu que la Conselleria d'Afers Socials i Esports i la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, amb el suport de l'entitat
Caixabank, distribuiran targetes de prepagament per als infants usuaris del servei de menjador i beneficiaris dels ajuts individualitzats de
menjador per al curs escolar 2019-2020, que podran utilitzar per comprar en establiments d'alimentació.
Per tot això, el Consell de Govern a proposta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca i la consellera d'Afers Socials i Esports, en la
sessió del dia 20 de març de 2020, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:
Primer. Distribuir targetes de prepagament per als infants usuaris del servei de menjador i beneficiaris dels ajuts individualitzats de
menjador per al curs escolar 2019-2020, que podran utilitzar per comprar menjar en el sector d'alimentació.
Segon. Carregar a la targeta que es distribueixi a cada família l'import de la prestació diària pel total de dies que duri la interrupció del servei
de menjador com a conseqüència de la suspensió de l'activitat educativa.
Tercer. Començar a distribuir les targetes a partir del dimecres 25 de març de 2020 a través dels respectius centres docents.
Aquest únic desplaçament per recollir la targeta s'acull a l'apartat h) de l'article 7.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Quart. Establir que aquesta mesura tindrà efectes fins que el Govern de les Illes Balears deixi sense efectes la suspensió de l'activitat
educativa presencial continguda en el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi del COVID-19.
Cinquè. Autoritzar a la consellera d'Afers Socials i Esports i el conseller d'Educació, Universitat i Recerca a desplegar aquest Acord,
especialment pel que fa a la càrrega de la targeta i la recollida d'aquesta en els centres docents.
Sisè. Comunicar aquest Acord a les famílies beneficiàries a través del GESTIB, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Eivissa, 20 de març de 2020
La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra
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