
 

La Bisbal del Penedès, 27 de setembre de 2018 

La Regoria de Benestar Social elaborarà un Reglament 

de funcionament per al Banc d’Aliments Municipal 

L’Equip de govern denuncia que al Banc d’Aliments Municipal hi havia 

més de 2.000 Kg de productes alimentaris del FEAD i el Banc d’Aliments 

de Reus caducats1 

La Regidoria de Benestar Social definirà i elaborarà les normes de funcionament del Banc 

d’Aliments de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb la voluntat d’oferir una millor atenció 

a les persones que fan ús dels recursos que els permeten pal·liar situacions d’urgència social. 

Aquestes normes es redactaran durant els mesos d’octubre i novembre amb el consens dels 

membres participants de la Comissió tècnica de valoració2, que es reunirà de manera ordinària 

el primer dimecres de cada mes i, en cas de necessitat, es podrà convocar de forma 

extraordinària.  

En l’actualitat, el Banc d’Aliments de la Bisbal del Penedès no disposa d’un reglament de 

funcionament ni de gestió i, per aquest motiu, des de les regidories d’Ocupació i Joventut s’ha 

sol·licitat que, dins del programa de Garantia Juvenil, es pugui contractar una persona, durant 6 

mesos, per gestionar el Banc d’Aliments de la Bisbal i preparar el reglament.  

L’equip de govern considera necessari que hi hagi un reglament i unes normes de funcionament 

per tenir un control sobre les persones a les quals es presta servei, les entrades i sortides de 

productes, així com per evitar que es pugui fer un mal ús d’aquest servei.  

De moment, mentre no hi hagi el reglament aprovat, el Banc d’Aliments funcionarà d’acord amb 

les normes de funcionament que s’exposaran més endavant. 

La Regidoria de Benestar Social, encapçalada per Feliu Gil des del passat mes d’agost, vol 

dignificar el Banc d’Aliments Municipal i establirà un nou funcionament perquè, entre altres 

coses, cada família pugui triar aquells aliments que necessita, sempre amb la supervisió de 

Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès. Des del Banc d’Aliments municipal no es 

donarà cap aliment caducat i es facilitaran eines d’inserció social als usuaris perquè siguin 

autosuficients, puguin trobar feina i se sentin lliures per no haver de dependre dels Serveis 

                                                           
1 En relació amb les dates de consum preferent i dates de caducitat: El Reial Decret 1334/1999 de 31 de juliol, pel que s’aprova la 

Norma General d’Etquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, separa els conceptes de consum preferent i data 
de caducitat.  
-La Data de consum preferent és la data fins a la qual el fabricant garanteix que l’aliment manté les seves qualitats. Indica una 
data de consum recomanat, és a dir, una data fins a la qual el producte mantindrà totes les seves propietats organolèptiques (olor, 
calor, gust, textura…). Superada aquesta data el producte encara es pot consumir, sempre que es comprovi que està en bon estat, 
i no suposa un perill per a la sault. 
-La Data de caducitat és una data determinada per la reglamentació sanitària. Un cop caducat el producte, podria causar 
problemes sanitaris, podent suposar un perill per a la salut del consumidor. 
2 La Comissió Tècnica de Valoració està inclosa en el “Reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social que 
tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència i el seu procedimiment de 
concessió”, un document aprovat definitivament i publicat al BOPT de l’1 d’agost de 2018: 
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20180801&anyp=2018&num=06709&v=i  

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20180801&anyp=2018&num=06709&v=i


Socials de forma permanent. Entre aquestes eines s’hi troben el Servei d’Ocupació Municipal, 

les empreses que confien en la formació i el Servei d’Ocupació Municipal, els cursos 

ocupacionals i de formació continuada (s’ofereixen a través del SOM Bisbal, la Xarxa Comarcal 

d’Ocupació, la Cambra de Comerç, la Federació d’Empresaris del Gran Penedès i altres 

organismes i entitats de formació ocupacional) i els Serveis Socials, que fan el seguiment dels 

casos.  

L’objectiu prioritari de l’equip de govern és poder oferir un servei digne des d’un Banc d’Aliments 

que no estigui polititzat. És per això que el servei es gestionarà amb un treballador o una 

treballadora del Programa de Garantia Juvenil. L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, considera 

que “mentre aquestes persones surten de la seva situació desafavorida i utilitzen el Banc 

d’Aliments Municipal han de rebre un tracte digne. L’Ajuntament no els està fent cap favor sinó 

que els està oferint un servei municipal amb totes les garanties. Les persones que passen per 

aquests mals moments han de poder comptar amb un servei digne, el mateix que voldríem 

nosaltres i, per això, considerem prioritari que sempre hi hagi un somriure, mai una amenaça. 

Mai no donarem als altres el que no voldríem per nosaltres”. 

INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DEL BANC D’ALIMENTS MUNICIPAL 

D’on arriben els aliments del Banc d’Aliments Municipal? 

• Del Programa d’Ajuda Alimentària del Fons d’Ajuda Europea per a les Persones Més 

Desafavorides (FEAD): 

-A la Bisbal, la gestió del programa FEAD va a càrrec de la Regidoria de Benestar Social. 

-El programa FEAD dóna aliments suficients per a un any per al nombre de persones que 

se sol·liciti. 

-Els aliments del FEAD s’entreguen, al Banc d’aliments, en tres fases: juliol, setembre i 

febrer. Al juliol és quan es fa la sol·licitud per a l’any següent i, quan arriba la darrera 

entrega d’aliments de l’any anterior. 

-Dóna suficients aliments com perquè el banc d’aliments corresponent els gestioni 

correctament, de manera que es lliurin tots els productes als usuaris i quedi molt poc 

romanent, evitant donar aliments caducats. 

-Els aliments a distribuir són els aliments bàsics i és el Banc d’Aliments Municipal qui 

assenyala quins vol rebre i quins no. Els aliments que es reben del FEAD són: arròs, 

mongetes blanques cuites, llet, oli d’oliva, llaunes de tonyina, pasta, tomàquet fregit en 

conserva, galetes, mongetes verdes en conserva, fruita en conserva, cacau soluble, 

terrines infantils (“potitos”), cereals infantils i llet de continuació en pols. 

• El Banc d’aliments de Reus: 

-Al Banc d’Aliments de Reus s’hi va una vegada per setmana i s’hi recullen diversos 

productes, entre ells, fruita i verdura fresca. La majoria dels aliments són amb una data 

de caducitat pròxima i, per aquest motiu, s’haurien de repartir de seguida. 

 

 

En quina situació estava, fins ara, el Banc d’Aliments Municipal? 
-No hi havia inventari dels aliments existents 

-Hi havia molt de desordre en la col·locació dels aliments i no s’organitzaven ni per tipus 

d’aliment ni per data. 

-Hi havia fitxes dels usuaris però no es detallava quins productes rebia cadascú. 

-Cada setmana es donava una bossa d’aliments a cada usuari i, la primera setmana de cada mes, 

una bossa d’aliments del programa FEAD. 

-Quant als aliments del programa FEAD: 



-Hi havia més de 1.500 Kg caducats dels anys 2015, 2016, 2017 i primer semestre de 

2018. 

-En una reunió mantinguda el 14 de setembre de 2018, els responsables del FEAD van 

explicar al Regidor de Benestar Social, Feliu Gil, i l’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, el 

funcionament del programa i, posteriorment, es va visitar el Banc d’Aliments on, des del 

FEAD, van aixecar una acta de l’estat dels aliments provinents d’aquest programa en 

la qual van deixar constància dels més de 1.500 Kg caducats, uns aliments que seran 

retornats al FEAD. 

-Aproximadament la meitat dels aliments caducats són llegums secs per coure 

entregats entre els anys 2015 i 2016, ja que fa dos anys que aquest programa no 

reparteix aquest producte sinó que l’ofereix ja bullit, en conserva. 

-El Banc d’Aliments Municipal no feia cap seguiment dels aliments de la Unió Europea 

que es donaven. 

-Hi ha molts pots de llet en pols per a nadons del programa FEAD 2017 que estan a punt 

de caducar. Al Banc d’aliments actualment no hi ha usuaris amb nadons i no s’havia fet 

cap gestió perquè usuaris amb nadons d’altres municipis se’n puguin beneficiar. En la 

reunió que els membres de l’actual equip de govern van mantenir amb FEAD el Regidor 

de Benestar Social i l’alcaldessa van oferir-se per enviar aquest producte a altres bancs 

d’aliments amb nadons. 

-Quant als aliments del Banc d’Aliments de Reus: 

-Al Banc d’Aliments Municipal hi havia més de 500 paquets d’aliments caducats del 

2014 fins al primer semestre de l’any 2018. 

-Al Banc d’Aliments Municipal hi havia una acumulació d’aliments caducats barrejats 

amb aliments sense caducar. 

 

Quina és la proposta de funcionament de l’actual equip de govern? 

 
-A partir del setembre: 

 -No hi haurà menjar caducat 

-El menjar que hagi superat la data de consum preferent fa menys d’un any es deixa a 

l’entrada perquè els usuaris el puguin agafar voluntàriament. 

 -Es pren nota de tots els aliments que entren i surten del Banc d’Aliments 

-A partir de l’octubre: 

-Els voluntaris no seran usuaris del servei ni estaran vinculats directament a cap partit 

polític. 

 

-Abans que acabi l’any 2018: 

 -S’establirà un reglament de funcionament i gestió. 

-Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès establirà una puntuació per 

família, en funció de la seva situació. Cada tipus d’aliment costarà uns punts 

determinats. 

 -No es confeccionaran bosses setmanals.  

-El Banc d’Aliments tindrà un espai amb els productes col·locats on s’hi especificarà el 

seu valor en punts. 

 -Els usuaris podran agafar els aliments que necessitin, en funció dels punts assignats. 

-Cada família anirà al Banc d’Aliments la 1ª i la 3ª setmana de cada mes, o la 2ª i 4ª 

setmana de cada mes, de 18h a 19h. 


