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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i els deman, en primer lloc, si es produeix qualque
substitució.

LA SRA. SALOM I COLL:

Maria Salom substitueix Pere Rotger.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Manuel Jaén sustituye a Joan Marí Tur.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Aina Castillo substitueix Jaume Font.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Josep Portella.

Compareixença RGE núm. 1868/02, sol Alicitada per quatre
diputats membres de la Comissió de Cultura, Educaci ó  i
Esports, pertanyents al Grup Parlamentari  Popular, de l'Hble.
Conseller d'Educació, Cultura i Esports, per tal d'informar
sobre l'adjudicació a l'empresa ACO, CB, del servei de
menjador escolar del col Alegis Es Cremat de Vilafranca de
Bonany i Fra Juníper Serra de Petra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. No n’hi ha cap altra, per tant podem començar i
passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, consistent a la
compareixença de registre 1868 del 2002, presentada per quatre
diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports
i adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual
solAliciten la compareixença del conseller d’Educació i Cultura,
per tal d’informar sobre l’adjudicació a l’empresa ACO,
Comunitat de Béns, del servei de menjador escolar dels colAlegis
Es Cremat de Vilafranca de Bonany i Fra Juníper de Petra.

Per tal d’informar sobre aquesta compareixença, assisteix
l’Hble. Sr. Damià Pons i Pons, Conseller d’Educació i Cultura a
qui acompanyen el Sr. Jaume Gual, que és el Director General de
Planificació i Centres, i el Sr. Tomàs Martínez, que és el Cap de
Gabinet del conseller.

Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i Cultura per
fer l’explicació oral i li record que no té limitació de temps, Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Davant les greus acusacions plantejades pel Grup
Parlamentari Popular respecte a l’adjudicació d’uns menjadors
escolars i després d’una sèrie de preguntes parlamentàries amb
les seves corresponents respostes i unes informacions als
mitjans de comunicació, la meva reacció va ser demanar al Cap
del Departament Jurídicoadministratiu que, en condició
d’instructor, obrís un expedient d’informació reservada per
aclarir si les actuacions d’adjudicació que es realitzaren
s’ajustaren a la legalitat i que en relació al resultat me fes una
proposta que fos la que ell legalment consideràs adient sobre
aquest tema.

Com a primera mesura, l’instructor, i atès que tots els
funcionaris que formaren part de les meses segueixen treballant
a la conselleria, els va demanar que es reunissin, amb caràcter
de mesa, d'òrgan colAlegiat, i aclarissin alguns aspectes de la
documentació dels expedients, molt especialment la qüestió de
les dates de les resolucions d’adjudicació i de la documentació
aportada pels adjudicataris, així com els motius que els
dugueren a proposar, per unanimitat, l’adjudicació del contracte
de servei de menjadors a favor de l’empresa ACO, CB,
restaurant Sa Creu; i també que hi afegissin, a la reunió i a l’acta
corresponent, qualsevol altre aspecte que cada un d’ells, cada
un dels membres de la mesa vull dir, cregués necessari esmentar
per aclarir la seva actuació en relació a aquells expedients.

A data de 30 de maig es varen reunir les corresponents
meses, una a les dotze, i l’altra, a la una i mitja, i del resultat de
les reunions es va aixecar una acta que va ser posteriorment
entregada a l’instructor, el qual, un cop vistes les actes, i a data
de dia 5 de juny, en va remetre la seva proposta provisional de
resolució, juntament amb les esmentades actes, i una còpia
també de l’acta notarial d’un dels membres de la mesa en relació
a la falsedat o veracitat de la seva signatura.

Pas a la lectura d’una de les dues actes, els membres de les
dues meses, exceptuant una persona, varen ser les mateixes, i
els continguts de la primera part de les dues actes, que són
aquells que fan referència als aspectes tècnics de procediment,
també són idèntics; en canvi a la segona part de cada una de
les actes hi ha les particularitats i per tant llegiré la primera acta
en la seva integritat i la segona les parts específiques de la
contractació en qüestió.

“A les dotze hores de dia 30 de maig de 2002, es reuneix,
d’acord amb la convocatòria corresponent, a la seu de la
Conselleria d’Educació i Cultura, la Mesa de Contractació que,
amb data 27 de juliol de 2000, va proposar la resolució
d’adjudicació del servei de menjador escolar del colAlegi públic
Juníper Serra de Petra a favor de l’empresa ACO, CB, restaurant
Sa Creu.
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Assistents a la reunió: President, Jaume Pons Pons; vocals:
Antoni Mascaró Jaume, Margalida Coll Real, Júlia Ramis
Bennàssar, Miquel Perelló Oliver; Secretari, Secretària, Matilde
Martínez Montero.

Punt a tractar: en relació als expedients de prestació del
servei del menjador escolar del colAlegi públic Juníper Serra de
Petra a l’empresa ACO, CB, restaurant Sa Creu, mitjançant
resolució de data 27 d’octubre de 2000, aquesta Mesa de
Contractació, en resposta a la sol Alicitud de data 23 de maig de
2002 de l’instructor de l’expedient d’informació reservada, obert
per ordre del conseller d’Educació i Cultura, mitjançant
resolució de data 20 de maig de 2002, després de revisar
l’expedient i de deliberar, per unanimitat, feim constar el
següent:

Primer apartat, aspectes tècnics del procediment. La
normativa reguladora de l’esmentat contracte, la Llei 13/1995, de
18 de maig, de contractes de les administracions públiques,
posteriorment substituïda pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de
16 de juny, estableix la submissió de totes les actuacions per
seleccionar contractistes als principis de publicitat,
concurrència i objectivitat. I aquests han estat els principis que
en tot moment s’han seguit a la tramitació de l’expedient.

Els contractes de servei de menjadors escolars s’adjudiquen
pel procediment negociat sense publicitat, la qual cosa suposa
que per adjudicar-los s’ha de solAlicitar l’oferta, almenys, de tres
empreses; condició que es va acomplir, tal com queda acreditat
a l’expedient. El criteri del servei d’expedient de contractació a
la conselleria ha estat, des de sempre, convidar empreses
properes al lloc de realització del servei, també d’altres
empreses que s’hagin mostrat interessades a concórrer a la
licitació i aquelles que en suggereixin els directors dels centres
docents. Una vegada convidades les empreses, es comença
pròpiament la negociació per part del servei corresponent, que
dóna lloc a la presentació de les ofertes de les empreses, tal
com va passar amb l’expedient esmentat. Finalitzat el termini de
presentació d’ofertes, es constitueix la Mesa de Contractació,
la qual, en funció del contingut de les ofertes i de la negociació
realitzada, proposa l’adjudicació del servei a l’òrgan de
contractació, el conseller, sempre respectant el principi
d’objectivitat i per tant seleccionant l’oferta més favorable per
a l’administració, a la vista d’oferir una bona prestació del
servei.

La relació de parentesc que hi pugui haver entre els
licitadors i qualsevol alt càrrec de l’administració, mentre no hi
hagi incompatibilitat legal, no ha de suposar cap variació en la
determinació de l’adjudicatari del servei. Si no fos així, no
actuaríem d’acord amb els principis d’objectivitat i incorreríem
en una clara i manifesta ilAlegalitat. Entenem que la relació de
parentesc, si no hi ha incompatibilitat, no ha de suposar cap
benefici, però tampoc cap perjudici.

Atesa la singularitat i atipicitat dels contractes de servei de
menjadors, en el qual prima el caràcter social de la prestació per
damunt del caire econòmic, pagament d’un cànon, ens trobam
generalment davant una tipologia de contractista particular,
petit empresari, que no té per costum contractar amb

l’administració. I per això, la Mesa de Contractació, respectant
sempre els principis de legalitat i objectivitat i perquè hi hagi un
servei de menjador adient en començar el curs escolar, des de
sempre ha tengut un criteri més flexible a l’hora d’examinar la
documentació general i fer possible les esmenes de les
deficiències formals, encara que es present in dins un termini
més ampli del previst inicialment. Si no fos així, en la gran
majoria de casos en començar el curs escolar no es podria oferir
el servei de menjador.

Per acreditar el que acabam d’exposar, si es considera
adient, es poden comprovar tots els expedients que hi ha a la
Conselleria d’Educació i Cultura des que contracta el servei de
menjadors, any 1998, curs 1998-1999. Fins i tot es podrà
comprovar que sovint la conselleria ha de proporcionar sobres,
amb el logotip propi del Govern de les Illes Balears, perquè els
licitadors puguin presentar les seves ofertes econòmiques,
d’acord amb el que estipula el plec de clàusules; és a dir,
perquè aquestes ofertes puguin ser rebudes en sobre tancat. La
proposta d’adjudicació de la Mesa s’eleva a l’òrgan de
contractació, el conseller, perquè en dicti la resolució
corresponent i, només en el supòsit que aquest s’aparti del
criteri de la Mesa, l’ha de motivar. En el cas que tractam, queda
clar que el conseller es va limitar a fer l’adjudicació d’acord amb
la proposta de la Mesa. Aquest seria el primer apartat de l’acta.

Passam al segon. Fets aquests primers aclariments tècnics
i en aquest en concret consideram que és necessari fer-hi
constar el següent, -aquest cas concret és el colAlegi públic
Juníper Serra de Petra:

Els membres de la Mesa de Contractació que en formam part
en qualitat de funcionaris i que realitzam aquesta funció en
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
des de fa més de deu anys, de manera clara i contundent volem
deixar molt clar que no hem estat sotmesos a cap tipus de
pressió en la nostra actuació. També volem deixar molt clar que
reconeixem i afirmam que totes i cada una de les signatures que
consten a l’acta de la Mesa de Contractació, de data 27 de juliol
de 2000, corresponen a cada un dels membres que integram la
Mesa i que no hi ha cap falsificació de cap signatura. Pel que fa
al vocal Miquel Perelló Oliver, aporta i s’adjunta a aquesta acta
còpia simple de l’acta de manifestació notarial relativa a la
validesa de la seva signatura.”

Un parèntesi. Aquest funcionari es va veure a presentar una
acta notarial perquè en el Diario de Mallorca, concretament de
16 de maig del 2002, el Sr. Manuel Jaén havia atribuït a Miquel
Perelló, Jefe de Servicio de Alumnado y Participación de la
conselleria no coincide en todas las páginas de las actas la
seva firma. Davant aquesta insinuació de falsificació de firmes
del Sr. Perelló, el Sr. Perelló, davant notari, fa una declaració
jurada manifestant que les firmes són absolutament seves.

“Quant al fet que a una acta dos membres de la Mesa
deixassin de signar-ne dues de les pàgines, cal aclarir que això
va ser per un simple error material, però no perquè hi hagués
cap discrepància. Atès que es tracta d’un error material
esmenable en qualsevol moment ens reafirmam en la validesa de
l’acta que, en data d’avui, ja hem corregit signant aquestes
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pàgines. També reconeixem que a la primera pàgina de l’acta de
27 de juliol de 2000, a l’apartat on s’enumeren les empreses que
han presentat ofertes, per error material en la redacció de l’acta
no hi consta l’empresa ACO, CB, però sí que hi consta a la resta
del contingut de l’acta. Amb la qual cosa no hi ha dubte que
l’esmentada empresa es va tenir en compte en el moment de fer
la valoració per emetre la proposta de resolució de
l’adjudicació.

Quant als documents que havia de presentar l’adjudicatari,
juntament amb la seva proposició, i que figuren en el plec de
clàusules administratives particulars, tots foren presentats
abans de signar el contracte. Tal com hem exposat abans, per
aportar aquesta documentació, des de sempre i pràcticament en
tots els expedients de menjadors escolars que hi ha en aquesta
conselleria, s’hi ha donat aquest marge, atès que el rigor amb
els terminis suposaria un endarreriment en la posada en
funcionament del servei, cosa que en tot moment procuram
evitar, perquè afecta molts alumnes i famílies que hi confien. La
prestació d’aquesta servei de manera adequada és l’objectiu
essencial en el benentès que en acabar el procediment consten
a l’expedient els documents essencials per poder signar el
contracte i que, al nostre entendre, no hi ha cap vici de nulAlitat.
Així mateix, cal tenir molt present que estam parlant d’una
contractació que no suposa cap despesa per a l’administració,
ans el contrari, aquesta cobra un cànon que, com ja hem dit, no
és l’essencial d’aquest tipus de contracte sinó que el més
important és que es presti el servei de manera adequada i que
hi hagi una bona relació entre el preu i la qualitat del menjar que
s’ofereix als alumnes.

Lamentam els errors que s’han produït en la documentació
de l’expedient i assumim les amonestacions que per això ens
vulguin fer, ara bé, s’ha de tenir en compte que el servei
d’expedients té moments punta de feina en els quals el personal
ha de donar resposta amb poc temps a la tramitació de molts
expedients, amb la qual cosa s’incrementa la possibilitat
d’errades formals.

Finalment, esperam que amb aquests aclariments que hem
fet s’hagin dissipat els dubtes que s’han produït envers aquest
expedient. En qualsevol cas, estam a disposició de qualsevol
interessat per aclarir tot allò que es consideri necessari, d’acord
amb el principi de transparència que en tot moment ha de guiar
i guia la nostra actuació.

A continuació el President de la Mesa proposa als
assistents que exposin les explicacions o aclariments que
considerin convenients, sense que se’n manifesti cap per part
dels membres de la Mesa. I sense més assumptes per tractar, a
les 13.25 hores el President aixeca la sessió, de la qual s’estén
aquesta acta, signada per tots els membres de la Mesa que, com
he dit abans, són el Sr. Jaume Pons Pons, el Sr. Antoni
Mascaró Jaume, la Sra. Margalida Coll Real, la Sra. Júlia Ramis
Bennàssar, el Sr. Miquel Perelló Oliver i la Sra. Matilde Martínez
Montero.”

Aquesta seria la primera acta, com a resultat de la reunió
celebrada dia 30 de maig passat, a petició de l’instructor de
l’expedient que, com he dit fa un moment, va demanar als

membres de la Mesa que se reunissin per fer els aclariments que
calgués fer.

Passem ara a l’acta de dia 30 de maig del 2002, a una reunió
de la Mesa de Contractació del colAlegi públic Es Cremat de
Vilafranca, que es va produir a la una i mitja d’aquest dia. El
President i els quatre vocals són les mateixes persones i canvia,
en aquest cas, la Secretària i passa a ser Secretària d’aquesta
Mesa de Contractació i participant en aquesta reunió de dia 30
de maig, de la qual se’n deriva aquesta acta que jo ara els
llegiré, la Sra. Maria del Carmen Marino López.

M’estalviaré la lectura dels aspectes tècnics de
procediment, perquè són idèntics que el cas anterior, i me
centraré en la segona part de l’acta, a la qual es parla dels
aspectes específics que pugui haver-hi en relació a aquest
expedient. Pas a llegir-ho:

“Els membres de la Mesa de Contractació que en formam
part en qualitat de funcionaris i que realitzam aquesta funció en
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
des de fa més de deu anys, de manera clara i contundent volem
deixar molt clar que no hem estat sotmesos a cap tipus de
pressió en la nostra actuació. També volem deixar molt clar que
reconeixem i afirmam que totes i cada una de les signatures que
consten a l’acta de la Mesa de Contractació de data 4 d’octubre
de 2000 corresponen a cada un dels membres que integram la
Mesa i que no hi ha cap falsificació de cap signatura. S’adjunta
còpia simple de manifestació davant notari sobre la validesa de
la signatura del vocal de la Mesa Miquel Perelló Oliver -abans
he explicat perquè aquest senyor es va veure necessitat de
presentar la seva declaració jurada.

Pel que fa a la data que s’indica a la proposta econòmica
que està incorporada a l’expedient, 28 d’octubre del 2000, és
cert que no ens vàrem adonar de l’error d’aquesta data, error
que es dedueix clarament pel fet que l’esmentada proposta es
va aportar a la conselleria amb data 28 de setembre, tal com
s’indica a l’escrit d’aquesta mateixa data, signat per un
funcionari del servei. Quant als documents que havia de
presentar l’adjudicatari, juntament amb la proposició, i que
figuren en el plec de clàusules administratives particulars, tots
foren presentats abans de signar el contracte. Tal com hem
exposat abans, per aportar aquesta documentació, des de
sempre i pràcticament en tots els expedients de menjadors
escolars que hi ha en aquesta conselleria, s’hi ha donat aquest
marge, atès que el rigor amb els terminis suposaria un
endarreriment en la posada en funcionament del servei, cosa
que en tot moment procuram evitar perquè afecta molts alumnes
i famílies que hi confien.

La prestació d’aquest servei de manera adequada és
l’objectiu essencial, en el benentès que en acabar el
procediment consten a l’expedient els documents essencials
per poder signar el contracte i que, al nostre entendre, no hi ha
cap vici de nulAlitat. També cal tenir molt present que estam
parlant d’una contractació que no suposa cap despesa per a
l’administració, ans el contrari, aquesta cobra un cànon que,
com ja hem dit, no és l’essencial d’aquest tipus de contracte,
sinó que el més important és que es presti el servei de manera
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adequada i que hi hagi una bona relació entre el preu i la
qualitat del menjar que s’ofereix als alumnes.

Lamentam els errors que s’han produït en la documentació
de l’expedient i assumim les amonestacions que per això ens
vulguin fer. Ara bé, s’ha de tenir en compte que el servei
d’expedients té moments punta de feina en els quals el personal
ha de donar resposta amb poc temps a la tramitació de molts
expedients, amb la qual cosa s’incrementa la possibilitat
d’errades formals.

Finalment, esperam que amb aquests aclariments que hem
fet s’hagin dissipat els dubtes que s’han produït envers aquest
expedient, en qualsevol cas ...”

Bé, el que resta d’aquesta acta ja coincideix amb l’acta
anterior.

Una vegada aquestes dues actes han estat entregades a
l’instructor, l’instructor elabora una proposta de resolució que
és presentada al conseller i, a la vegada, la fa arribar als cinc
membres de cadascuna de les dues meses, per tal que facin les
alAlegacions que considerin adients i, una vegada fetes les
alAlegacions, si és que cal, ell elevarà al conseller la seva
proposta de resolució definitiva. I se suposa que, en base a
aquesta proposta, el conseller farà la resolució final d’aquest
expedient d’informació reservada que es va obrir amb data, si
no record malament, o es va ordenar que s’obrís amb data 20 o
21 de maig.

Llegiré la proposta de resolució que es presenta, diu això:
“Atès que el conseller d’Educació i Cultura, mitjançant
resolució de data 20 de maig de 2002, va ordenar l’obertura d’un
expedient d’informació reservada en relació als expedients
d’adjudicació del servei de menjadors escolars dels centres
docents Es Cremat de Vilafranca de Bonany i Juníper Serra de
Petra a l’empresa ACO, CB, restaurant Sa Creu, mitjançant
resolucions de dates 5 i 27 d’octubre de 2000, respectivament,
i en va designar perquè instruís l’expedient, per esbrinar si les
actuacions que es realitzaren per adjudicar aquests contractes
s’ajustaren a la legalitat i en funció del resultat de la informació
fes la proposta que considerés legalment adient.

Atès que el conseller d’Educació i Cultura va signar les
resolucions de l’adjudicació del servei dels esmentats
menjadors escolars, d’acord amb la proposta que, per
unanimitat, havien fet les corresponents meses de contractació,
i que tots els funcionaris que segons consta a les actes
formaren part de les meses de contractació i el Secretari General
Tècnic, que n’era el President, a hores d’ara continuen
treballant a la Conselleria d’Educació i Cultura i ocupen els
mateixos llocs de treball; atès que mitjançant escrit, de data 23
de maig de 2003, com a instructor de l’expedient, un cop
revisada la documentació, vaig demanar al president de les
meses que cada una d’aquestes com a tal, és a dir, com a
òrgans colAlegiats es reunís el més aviat possible i en un termini
prudencial de cinc dies emetessin l’acta de la reunió i me la
fessin arribar, signada per tots els membres de la mesa, amb la
qual s’aclarissin alguns aspectes que resulten de la
documentació dels expedients, la qüestió de les dates de les

resolucions d’adjudicació en relació a la documentació
aportada per l’adjudicatari, així com els motius que els
dugueren a proposar per unanimitat l’adjudicació dels
esmentats contractes de servei de menjadors a favor de
l’empresa ACO, CB, restaurant Sa Creu i qualsevol altre aspecte
que cada un dels membres de la Mesa creguin necessari
esmentar per aclarir les seves actuacions en aquests
expedients.

Vistes les actes de data 30 de maig de 2002 que, en resposta
a la solAlicitud de data 23 de maig, m’han transmès les meses de
contractació que, amb data 27 de juliol i 4 d’octubre de 2000,
van proposar la resolució d’adjudicació del servei de menjadors
escolars dels colAlegis públics Es Cremat i Juníper Serra,
respectivament, a favor de l’empresa ACO, CB, restaurant Sa
Creu, vist que les esmentades actes de 30 de maig de 2002, els
membres de la Mesa, per unanimitat, exposen la forma de
procedir que des de sempre ha tengut el servei de contractació
en relació als expedients de contractació del servei de
menjadors escolars, envers dels quals i atesa la singularitat i
atipicitat d’aquestes contractacions, sempre han adoptat un
criteri flexible a l’hora d’examinar i tramitar la documentació
d’aquests expedients, això sí, sempre respectant els principis de
legalitat i objectivitat, proposam com a adjudicatari l’oferta més
favorable per a l’administració a la vista d’oferir una bona
prestació del servei; vist que de manera clara i contundent els
membres de les dues meses afirmen que no han estat sotmesos
a cap tipus de pressió en la seva actuació, i reconeixen i afirmen
que totes i cada una de les firmes que consten a les actes de
cada una de les meses de contractació de data 27 de juliol i 4
d’octubre de 2000 corresponen a cada un dels membres que
integren la corresponent Mesa i que no hi ha cap falsificació de
cap signatura.

Vist que els membres de la Mesa, unànimement, donen
resposta als dubtes que s’havien plantejat envers la
documentació dels expedients, tot rectificant els errors materials
que s’hi havien produït, com és ara la manca de signatura a
dues pàgines de l’acta de la Mesa i la manca d’inclusió a la
primera pàgina de l’acta en la relació dels licitadors de l’empresa
ACO, CB, això pel que fa al Juníper Serra de Petra; i pel que fa
a Es Cremat de Vilafranca de Bonany s’aclareix l’error de la data
de la proposta econòmica de l’empresa adjudicatària, que es
dedueix clarament pel fet que l’esmentada proposta es va
aportar a la conselleria, amb data 28 de setembre de 2000, tal
com s’indica a l’escrit d’aquesta mateixa data que consta a
l’expedient, signat per un funcionari del servei.

Vist que a les referides actes de dia 5 i 27 d’octubre de 2000,
es motiva i raona la proposta d’adjudicació a favor del licitador
que ha fet l’oferta més favorable per a l’administració, a la vista
d’oferir una bona prestació del servei, fet aquest que ningú no
ha posat en dubte, tant és així que no consta a l’expedient que
cap interessat, ni tan sols els que presentaren ofertes, no han
presentat cap impugnació de cap tipus en contra de
l’esmentada resolució d’adjudicació dels contractes dels
menjadors escolars a favor de l’empresa ACO, CB, restaurant
Sa Creu.
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Vist que, si bé s’han produït alguns errors materials en la
documentació que consta a l’expedient, dels quals ja s’ha fet
referència, i els membres de la Mesa ja han procedit a corregir-
los, el que és cert és que, pel que fa als elements essencials del
procediment d’adjudicació, és a dir, de l’elecció de la forma
d’adjudicació legalment adient, procediment negociat,
convidant com a mínim a tres possibles interessats, l’elecció de
la millor oferta, d’acord amb els criteris que s’estableixen als
plecs de clàusules administratives i particulars, i que
l’adjudicatari no incorre en cap incompatibilitat legal i acompleix
els requisits legals prevists en els esmentats plecs de
condicions per poder prestar el servei de menjadors escolars
s’han complert.

Vist el contingut de l’expedient i ateses les explicacions i
afirmacions dels membres de les meses de contractació, al meu
entendre i sense perjudici d’altra opinió més ben fonamentada,
resulta que no s’ha adoptat cap acord manifestament ilAlegal ni
s’ha ocasionat cap perjudici a l’administració ni als ciutadans
i s’ha respectat la normativa aplicable en matèria
d’incompatibilitats. Per tot això, faig la següent proposta -he
parlat que és una proposta provisional pendent de ser donada
a conèixer pels membres de la Mesa, que tenen dret a presentar
alAlegacions si és que ho consideren oportú.

Proposta:

a) Donar per bones i adequades les explicacions i
afirmacions fetes pels membres de les meses de contract ació
dels menjadors escolars que van proposar al conseller
d’Educació i Cultura, per unanimitat, les resolucions
d’adjudicació dels menjadors escolars dels centres Es Cremat
i Juníper Serra, a favor de l’empresa ACO, CB, restaurant Sa
Creu, tal com s’ha indicat en els antecedents d’aquesta
proposta, sense necessitat de fer més indagacions mentre no hi
hagi proves o indicis racionals que puguin fer pensar que no
són certes les afirmacions fetes pels esmentats membres.

b) Tenir per esmenats els errors materials que es produïren
en la tramitació dels expedients, dels quals es fa referència de
manera precisa en les actes de les meses de contractació de
data 30 de maig de 2002.

c) Recomanar als membres de les meses de contractació del
servei de menjadors escolars que, a més de seguir actuant
d’acord amb els principis de legalitat i objectivitat, i per tal
d’evitar malentesos i possibles dubtes sobre la seva actuació
i les resolucions que firma el conseller a proposta de les meses
de contractació, tal com és la seva obligació, procurin sempre
revisar la documentació dels expedients amb el màxim rigor
possible, tot i saber que encara que es faci així es poden
produir errors materials.

d) Ordenar al Secretari General Tècnic de la conselleria que,
com a president de les meses de contractació de menjadors
escolars, juntament amb els membres d’aquestes, elabori una
llista senzilla i clara de tota la documentació que, d’acord amb
els plecs de condicions administratives particulars, han
d’aportar les persones físiques o jurídiques que vulguin
contractar amb l’administració el servei de menjadors escolars,

tot indicant-los com i en quins terminis, per tal que en el
moment que se’ls convida a participar a la presentació
d’ofertes, a més del plec corresponent, rebin aquesta llista que
els faciliti la tramitació.

I finalment té: ordenar al Secretari General Tècnic de la
conselleria que faciliti al màxim als centres docents perquè, fent
ús de l’autonomia en la gestió econòmica que els confereix la
Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de participació,
avaluació i el govern dels centres docents, article 7, siguin ells
que contractin i negociïn el servei de menjadors escolars de
manera directa, respectat òbviament la normativa aplicable i per
això, si és necessari, que es facin les propostes adients que
hagi d’aprovar el conseller o, si s’escau, el Consell de Govern.”

Aquesta és la proposta provisional de resolució que ha
presentat al conseller l’instructor de l’expedient d’informació
reservada i que, com dic, està pendent de possibles alAlegacions
dels membres que formaven la mesa de contractació i que,
reunits amb data de 23 de maig, varen fer les afirmacions
contingudes a les actes que jo ara els he pogut llegir.

Evidentment, paralAlelament a l’actualitat d’aquest tema a la
conselleria hem rebut comunicacions dels tres colAlegis afectats
que, de manera espontània, han volgut manifestar la seva
opinió sobre el fet. I aquí tenim una opinió manifestada de
manera espontània amb carta dirigida a un diari de palma,
concretament El Mundo, en el qual el colAlegi públic Juníper
Serra de Petra fa tota una sèrie d’afirmacions que són el resultat
d’una reunió feta en sessió urgent pel consell escolar del propi
centre, i que me permetré llegir-ne alguns fragments d’aquests
escrits, per tal de completar la informació sobre el tema.

Alguns fragments d’aquesta carta, aquesta carta sobretot
és una resposta a l’acusació per part del Partit Popular que el
restaurant en qüestió cobrava els menús a un preu més elevat
del que corresponia quan, després a una respost a a aquesta
pregunta feta al Parlament, va quedar en evidència que era el
sisè preu de menú escolar més barat dels 121 menjadors
escolars de les Illes Balears, i va quedar en evidència que hauria
pogut actualitzar el preu del menú incorporant-hi l’IPC, que
eren unes 18 o 23 pessetes, ara no me’n record, cosa que no
havia fet el propietari del restaurant.

Diuen en aquesta carta el consell escolar del Juníper Serra
de Petra:

“Que la concesión al restaurante Sa Creu de Petra se hizo
una vez la empresa concesionaria renunció a la concesión,
quedando por tanto sin servicio para el curso 2000-2001.
Ante la necesidad de planificar el curso 2001-2002, como
hicimos en las anteriores concesiones, pusimos en
conocimiento de todas las empresas restauradoras de Petra
la posibilidad de acceder al concurso; solamente la empresa
Sa Creu se interesó, y ante ello manifestamos que, al ser una
empresa del pueblo y que conocíamos la calidad de su
servicio, era del interés para nuestro centro. Así lo hicimos
saber a la conselleria, quien le otorgó la concesión.
Igualmente dimos el informe favorable en las dos anteriores
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ocasiones que se ofertó el servicio a otras empresas del
pueblo y con otras administraciones políticas.

Respecto al precio a cobrar por día, una cosa es la tarifa
del coste del menú y otra es la tarifa que fija el consejo
escolar, que tiene en cuenta el coste total del servicio, comida
y atención a los alumnos, monitores y comida de los maestros
encargados. Esto viene regulado por una orden de la
conselleria que regula el funcionamiento de los comedores
escolares. Las tarifas que tenía aprobadas la empresa para el
curso 2000-2001 eran de 550 pesetas para alumnos fijos y de
600 para eventuales de un solo día; la misma tarifa se viene
cobrando el presente curso ya que la empresa ha renunciado
a aplicar el IPC.

No es cierto que el centro tenga 76 comensales, como dice
el diario. Durante el curso 2000-2001 eran 56 fijos, y cabe
decir que, a diferencia de otros centros, el alumno fijo paga
por días reales que usa el comedor durante el curso de
octubre a mayo y, los recibos, los domiciliamos directamente
desde el centro. Las cifras de usuarios de que dispone la
conselleria no son la media de alumnos de todo el curso, ya
que la cifra bajaría significativamente, sino que son el
número máximo de comensales que hemos tenido en el
momento de efectuar la estadística.

Respecto a los precios cobrados basta hacer un repaso a
los centros de la comarca para poder comprobar que los del
colAlegi públic Juníper Serra de Petra son sensiblemente más
bajos, y que en anteriores cursos a los que accedieron
empresas de otras localidades el precio era superior en más
de 2.000 pesetas mensuales. La proximidad de la empresa y la
calidad que ofrece es lo que valora el consejo escolar del
centro, el cual se reafirma en la confianza en la empresa y con
las tarifas; no podía ser de otra forma ya que es el consejo
escolar quien los ha establecido en las respectivas
programaciones anuales de principio de curso.

Finalmente querría remarcar el servicio social de los
comedores escolares, el número de alumnos con dificultades
económicas que atendemos y que sin la paciencia de la
empresa, los servicios sociales del ayuntamiento y, sobre
todo, las ayudas de la conselleria, no seria viable". Petra, a 8
de maig del 2002.

També tenim un altre escrit, signat en aquest cas pel
director del colAlegi públic Sa Quintana de Sineu, el Sr. Josep
Sabater Vanrell, que diu: 

“Primer: Que el menjador escolar d’aquest centre va
començar a funcionar durant el curs 96-97, anant a dinar al
restaurant Es Cós, que a final del curs va rescindir el contracte.
El curs següent, 98-99, el Servei de menjadors i cafeteries
escolars del MEC i la comissió del menjador escolar de Sa
Quintana provisionalment contractaren el servei del restaurant
Es Xiroi; posteriorment aquest contracte fou ampliat per sis
anys per part del Servei de menjadors escolars. Així continuà
fins a final del curs 2000-2001, en què Es Xiroi va comunicar que
no li interessava més continuar prestant el servei del menjador.

Durant l’estiu la comissió del menjador escolar va fer
gestions amb l’Ajuntament de Sineu, i la tinent de batle ens va
prometre..., -això em sol passar cada dijous que faig
compareixença, no és un problema d’avui, perdó, (...). Durant
l’estiu... -parlaré més fluixet i possiblement no em passarà això-
durant l’estiu la comissió del menjador escolar va fer gestions
amb l’Ajuntament de Sineu, i la tinent de batle ens va prometre
que ens podien oferir un local com a servei de menjador. A
principi del curs 2001-2002 l’ajuntament facilità un menjador a
l’Hospici, que és un local fora del recinte escolar. La comissió
del menjador escolar de Sa Quintana va fer gestions amb unes
quantes empreses dedicades a servir menjadors escolars i
considerà que la que oferia les millors condicions, tant
econòmiques com de servei, era l’empresa ACO, CB, per la qual
cosa se li adjudicà, provisionalment i per a aquest curs, el
servei del menjador escolar de Sa Quintana”. Datat a Sineu dia
16 de maig del 2002.

Finalment un escrit del consell escolar del colAlegi públic Es
Cremat, reunit en sessió extraordinària dia 22 de maig del 2002:
“Exposa, arrel de les notícies publicades en diferents mitjans de
comunicació, que: 

Primer. L’escola disposa de servei de menjador des del
novembre del 94. Des d’aquest any i fins al juny del 2000 els
usuaris del menjador s’havien de desplaçar diàriament a un
restaurant de la localitat, amb els conseqüents riscs que això
comportava.

Dos. Durant l’estiu del 2000 es dugué a terme una
remodelació interna en el centre per tal d’habilitar un espai on
ubicar el menjador dins l’edifici escolar. 

Tres. A partir d’aquest moment alguna empresa havia de
servir el dinar diàriament a l’escola. Dins el termini establert per
la conselleria es presentaren dues empreses per dur a terme el
servei”. Recordem que una no va presentar una documentació,
no estava autoritzada per servir menjador fora del seu propi
recinte. 

Continuo: “Ens consta que tots els tràmits es feren al marge
de la directora general d’Ordenació i Innovació. Expressant per
unanimitat el seu acord, signen aquest comunicat tots els
membres del consell escolar: representant dels alumnes, de
l’ajuntament, cinc representants dels pares, sis representants
dels professors i la presidenta del consell escolar”. La signatura
de la totalitat dels membres que formen el consell escolar del
colAlegi públic Es Cremat de Vilafranca. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, no fa falta que parli tan fort perquè el sentim
perfectament tots. Ho dic perquè no pateixi. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

És el meu tarannà vocàlic, aquest, i em produeix aquests
inconvenients.
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EL SR. PRESIDENT:

No, no, ho dic perquè pugui continuar, el sentim
perfectament.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Supòs que també passa..., m’ha passat diversos dijous i
supòs que és que les hores que són..., etc., etc.

Bé, continuam amb el procés d’informació. A més
d’aquestes manifestacions, d’aquest es reaccions dels colAlegis
afectats que, a més a més i sense que s’expliqui en els papers,
estan en una situació d’incomoditat que realment els afecta
profundament perquè se senten absolutament utilitzats, també
hi ha hagut reaccions dels mateixos funcionaris de la
conselleria, que en tot moment han volgut manifestar que la
responsabilitat en cap cas sobrepassava allò que són les meses
tècniques de contractació de la mateixa conselleria, i jo crec que
a les actes que he llegit això ha quedat claríssim. 

Però és que més a més avui, i a més a més coincidint amb la
segona visita que el Sr. Jaén ha fet als expedients de la
conselleria, i d’una manera absolutament espontània,
concretament el funcionari que ocupa la plaça de Cap de servei
d’administració general i que és un càrrec de lliure designació,
que va ser designat com a Cap del servei d’administració
general per l’anterior conselleria, que tenia un govern del Partit
Popular, com vostès saben, i que aquests responsables polítics,
els responsables polítics de l’actual conselleria li varen
confirmar la confiança per tal que continuàs fent la seva feina,
una mica fart de veure que el tema era instrumentalitzat en
perjudici d’unes persones que tenen càrrecs polítics que no
n’eren absolutament res, d’aquest tema, ha tengut una reacció
espontània, per dir-ho d’alguna manera, i ha entregat en mà al
Sr. Jaén un escrit que jo ara, com a mínim parcialment, llegiré i
que després m’ha presentat a mi amb un encapçalament en el
qual presenta la seva dimissió com a Cap del servei
d’administració general. Em permetreu que faci una lectura
d’alguns dels paràgrafs d’aquest escrit del Sr. Antoni Mascaró,
que també ajuden a completar una mica la panoràmica de la
valoració del fet des de les interioritats de la mateixa
administració, que la veritat és que se sent absolutament
assetjada i absolutament utilitzada amb finalitats partidistes
absolutament innobles, quan realment creuen que això no hi
havia cap motivació ni una perquè succeís.

Em permetré llegir, repetesc, fragments, o per ventura la
totalitat de l’escrit del Sr. Antoni Mascaró, que jo crec que
documentar al màxim el tema pot ser de profit: “Hble. Sr.
Manuel Jaén Palacios”, destinatari d’aquest escrit en el qual li
comunica la seva voluntat de renunciar al càrrec de cap del
Servei; el que passa és que -repetesc- després m’ho ha adjuntat
a l’escrit que m’ha presentat a mi en el qual presentava la seva
renúncia al càrrec, “en relació a l’assumpte de l’adjudicació del
servei de menjador escolar als centres de Vilafranca i Petra, i
com a responsable de la contractació dels mateixos, em veig en
l’obligació de fer-li arribar les següents consideracions: Que

som funcionari de carrera de la CAIB i des de l’any 1998, any en
el qual es varen assumir per part de la comunitat autònoma de
les Illes Balears les competències en matèria d’ensenyament no
universitari, estic ocupant la plaça de Cap del servei
d’expedients, la qual comprèn la secció de menjadors, a la
vegada formada per un tècnic i un auxiliar. A l’esmentat lloc de
treball hi vaig accedir pel procediment de lliure designació
durant l’anterior legislatura, continuant actualment al mateix lloc
de feina i pel mateix sistema de designació que abans.

Que des que es varen assumir les competències abans
esmentades la secció de menjadors ha disposat d’un auxiliar
administratiu fix, mentre que la plaça de cap de secció
inicialment es va cobrir de forma interina fins a l’estiu del 1999,
any a partir del qual, amb l’excepció d’un parell de mesos en els
quals es va cobrir de forma interina, i fins a l’any 2001, en què
es va resoldre el concurs convocat per la Conselleria de Funció
Pública i Interior, no hi ha hagut cap funcionari al seu càrrec.

Que la contractació del servei de menjadors escolars ve
regulada per la Llei de contractes de les administracions
públiques, si bé, al meu entendre, l’objecte del contracte no
encaixa de forma plena en els tipus d’aquests regulats a la
mateixa, degut al fet que es tracta d’una contractació singular
si es posa en relació amb els contractes típics regulats per
aquesta llei, i això es deu al fet que, en primer lloc, no és un
contracte en el qual l’administració tengui especial esment pel
que fa a l’aspecte econòmic, no hi ha despesa per a
l’administració, i, d’altra banda, el caire social que la prestació
del servei suposa com a obligació de l’administració.
D’aquestes consideracions es va fer una consulta a la junta
consultiva de contractació administrativa de la CAIB, la qual va
determinar el caràcter d’aquests contractes com a
administratius especials.

Que, a resultes de l’anteriorment exposat, el perfil dels
licitadors en la fase d’adjudicació d’aquests contractes en la
majoria de supòsits és el de persones físiques o jurídiques que
presenten un desconeixement quasi total de les normes
procedimentals que regulen aquest tipus de contractes.

Que, com a conseqüència de l’anteriorment exposat, davant
la perspectiva de declarar deserts un considerable nombre
d’expedients per defectes formals, principalment per
l’incompliment d’aportar la documentació en el tems requerit, es
va adoptar el criteri de flexibilitzar els requisits formals en el
sentit de permetre la recopilació de documentació de
l’adjudicatari en els casos que ho requerissin una vegada
proposada l’adjudicació a l’òrgan de contractació. Per
fonamentar aquesta actuació, es va contrastar, d’una banda, el
caire social de la prestació del servei, així com la inexistència de
despesa per a l’administració, i finalment el tenir en compte que
la posada en marxa d’un servei de menjador a un centre escolar
suposa un esforç molt important de diferents ens que hi
intervenen, com són entre d’altres la Direcció General de
Planificació i Centres, el Servei d’Obres, Sanitat, Secretaria
General Tècnica, direcció del centre, consells escolars, etc.
D’haver adoptat un criteri estricte quant als requisits formals,
tres quartes parts dels menjadors avui no funcionarien, per la
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qual cosa es va optar per flexibilitzar l’exigència d’aquests
requisits.

Que el procediment utilitzat per a l’adjudicació dels
contractes de servei de menjador escolar de sempre ha estat el
negociat sense publicitat, en el qual es convida a participar en
la negociació almenys tres empreses, i es proposa l’adjudicació
a la que es consideri més adient, valorant més la qualitat de la
prestació que la quantia del cànon a ingressar per l’adjudicatari.

Que ni a l’anterior legislatura ni a l’actual mai no he tengut
cap tipus de pressió ni orientació tendent a la realització de
determinades actuacions relatives a beneficiar qualque licitador
d’aquests contractes, ni mai no s’ha demanat, fins al moment
actual, cap tipus d’explicació sobre el procediment
d’adjudicació.

Que l’òrgan de contractació, conseller d’Educació i Cultura,
tant en aquesta legislatura com en l’anterior, mai no ha
intervingut directament en la tramitació dels expedients referits
al funcionament regular dels serveis que ha de prestar la
Conselleria d’Educació i Cultura. De fet, tant abans com ara, en
aquests casos tenen delegada la competència, per la qual cosa
consider el meu deure manifestar que no han tingut informació
detallada dels adjudicataris dels diferents menjadors escolars.

Que ni abans ni en l’actualitat conec el Sr. Serralta, -un dels
propietaris del restaurant Sa Creu- si bé ara sé qui és, per la qual
cosa, en proposició que es va fer d’aquest senyor com a
adjudicatari del servei de menjador escolar del colAlegi públic Es
Cremat i el colAlegi públic Juníper Serra, es va seguir la mateixa
línia d’actuació administrativa que en el procediment
d’adjudicació del servei de menjador escolar a altres centres.

Que la meva actuació en la tramitació dels expedients de
contractació del servei de menjadors escolars ha conduït al fet
que es produeixi l’assumpte de l’adjudicació del servei dels
centres abans esmentats, i que ha duit com a conseqüència la
presentació de diferents preguntes parlamentàries, les quals,
segons he explicat abans, es podrien reproduir en tots els
expedients d’adjudicació del servei de menjadors escolars
tramitats des de l’any 98, ja que la immensa majoria d’aquests
pateixen els mateixos defectes formals.

Que actualment ens trobam en un període en què s’han
d’iniciar una setantena d’expedients per a l’adjudicació de nous
serveis de menjadors escolars, i que en la situació de revisió
dels expedients en què es troba la Secció de menjadors,
originada per la necessitat de contestar les preguntes
parlamentàries a què m’he referit abans, fa que s’alenteixi el
funcionament normal d’aquesta.

Ateses aquestes consideracions, com a responsable de
l’actuació realitzada en la tramitació dels expedients de
contractació del servei de menjador escolar en general, i dels
expedients del colAlegi Juníper Serra i colAlegi públic Es Cremat,
en particular, i tenint en compte que el càrrec de cap de Servei
que estic ocupant en l’actualitat es cobreix pel sistema de lliure
designació, us comunic, -ho comunica el Sr. Antoni Mascaró al
Sr. Manuel Jaén Palacios- us comunic que en data d’avui i

juntament amb còpia del present escrit, present al registre
general de la Conselleria d’Educació i Cultura escrit de renúncia
del meu càrrec”.

Jo he de dir, aprofitant aquest moment, que demà al matí faig
comptes adreçar al Sr. Antoni Mascaró un escrit on li demanaré
que reconsideri la seva postura reiterant-li la meva confiança i
agraint-li la bona feina que ha fet, juntament amb altres
persones, en la tasca política d’ampliar l’oferta de menjadors
escolars als centres de les Illes Balears, que en tres cursos s’ha
incrementat en més d’una vintena, i tiram endavant per tal de
dotar els centres públics de serveis complementaris als
estrictament escolars perquè volem fer-los atractius,
competitius i capaços de satisfer les necessitats socials de la
població. Jo confii que el Sr. Antoni Mascaró, a partir d’aquest
escrit que jo demà formalment li faré arribar, avui no he tengut
t emps de redactar-lo perquè, d’això, n’he rebut l’entrega devers
les dues i mitja, demà faig comptes solAlicitar-li, repetesc, que
reconsideri la seva voluntat de dimissió.

En definitiva ens trobam amb un part it polític, el Partit
Popular, atacat per mar, terra i aire, nord, sud, est i oest per
casos diversos d’irregularitats més o menys certificables, que
necessita crear una estratègia de cortines de fum, d’estratègies
de dissimulació, d’estratègies orientades a crear la percepció
dins l’opinió social que tots són iguals i, per tant, si tots fan
mangarrufes no n’hi ha uns que siguin més valorables que els
altres per la ciutadania, i ha tengut la gran sort que un fet
accidental, que resulta que un restaurant dels que proveeixen
de servei escolar els menjadors de les Illes Balears, 121
menjadors escolars, tengués com a un dels seus propietaris el
marit, l’home de la directora general d’Ordenació i Innovació.
Val a dir que la casualitat té una certa lògica, és relativament
raonable, tenint en compte que resulta que és un restaurant que
està dins l’àrea d’influència, per dir-ho d’alguna manera, dels
tres colAlegis que acabaran contractant-lo com a restaurant que
els presti el servei de menjador. Aquest restaurant està situat
ben a la vora del municipi de Petra, ben a prop del municipi de
Vilafranca, ben a prop del municipi de Sineu, és un restaurant
de pas, és un restaurant de referència dins aquella zona i, per
tant, la predisposició dels colAlegis a optar per ell més el millor
preu que ofereix i la inexistència de cap tipus d’incompatibilitat,
fa que es produeixi aquest fet accidental, per dir-ho d’alguna
manera, que permet al Partit Popular construir aquest gran
muntatge de suposat favoritisme polític a una determinada
empresa perquè té entre els seus membres propietaris una
persona que està casada amb la directora general d’Ordenació
i Innovació, un fet aquest que no representa cap tipus ni un
d’incompatibilitat i, com diuen molt bé els membres de la mesa,
a la vegada que el fet d’un parentesc que no genera
incompatibilitat no ha de produir beneficis, tampoc no seria
raonable que produís perjudicis.

A més a més, i com queda molt clar a l’informe, a la proposta
de resolució presentada per l’instructor, queda molt clar que els
elements essencials es compleixen absolutament tots. Quins
són aquests elements essencials? Per exemple, l’elecció de la
forma d’adjudicació legalment adient; quina la forma legalment
adient?, procediment negociat convidant com a mínim a tres
possibles interessats, cosa que succeeix. Selecció de la millor
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oferta d’acord amb els criteris que s’estableixin en el plec de
clàusules administratives particular; bàsicament la millor oferta
ve donada pel binomi qualitat preu. L’adjudicatari no incorre en
cap incompatibilitat legal i compleix els requisit s legals prevists
en els esmentats plecs de condicions per poder prestar el servei
de menjadors escolars. Els membres de la mesa, segons la seva
pròpia afirmació reiterada a cada una de les dues actes de la
reunió de fa pocs dies a petició de l’instructor, declaren
explícitament que no varen ser sotmesos a cap tipus de pressió
en la seva actuació i per tant actuaren amb absoluta llibertat. Un
altre element essencial: tots els membres de les meses de
contractació reconeixen i afirmen que les signatures que figuren
a les actes són les seves pròpies firmes, negant que hi hagi per
tant cap tipus de falsificació. 

I un fet importantíssim, possiblement el més important de
tots: que l’adjudicació de part de l’entitat contractant, que és el
conseller, la conselleria, es va fer a l’empresa que va proposar
la mesa de contractació. Quan el càrrec polític ha de justificar la
seva resolució és quan la seva resolució es distancia de la
proposta feta per la mesa de contractació, cas túnel de Sóller;
la mesa de contractació del cas túnel de Sóller, quina és?, la
mesa de contractació proposa una empresa, el responsable
polític en tria una altra; aquí sí que el responsable polític ha de
justificar la seva decisió, però quan el responsable polític tria
l’empresa que li ha estat proposada el responsable polític no ha
de justificar absolutament res davant de ningú perquè la mesa
de contractació se suposa que té absoluta autonomia, sobirania
de fer la proposta prèvia revisió de la documentació i previ
procés de debat en el procés de la resolució.

Tots aquests fets es produeixen. És ver, i ho reconeixen els
mateixos membres de les meses, que revisant a fons els
expedients es troben tota una sèrie de deficiències tècniques,
en cap cas irregularitats, paraula que ha utilitzat algun mitjà de
comunicació i que no he utilitzat mai jo. Jo he parlat de
deficiències tècniques; perquè hi hagi irregularitats hi ha
d’haver intencionalitat, premeditació, cosa que no ha existit en
cap moment ni un, i ells les expliquen i les reconeixen, i en base
a una nova reunió dels membres d’aquesta mesa de
contractació les comenten i les rectifiquen,  cosa que és
totalment vàlida i legítima dins el procés de funcionament d’una
mesa de contractació.

Evidentment, com que aquí aquest tema dels menjadors
escolars de Vilafranca i de Petra, i a moments semblava que hi
volien enganxar el de Sineu però no s’acabaven de decidir del
tot perquè va quedar clar a la pregunta d’aquesta setmana que
aquí no hi ha hagut cap adjudicació per part de la conselleria,
el que hi ha hagut és una decisió de la comissió de menjador
del consell escolar del colAlegi públic Es Cremat de Sineu, que
ha decidit que volia contractar el servei amb Sa Creu i ho ha
comunicat a la conselleria perquè es tractava de donar resposta
al problema que s’havien quedat sense menjador, sense
restaurant que proveís el servei de menjador escolar per al curs
2001-2002, resulta que han construït un gran muntatge en el
qual acusacions greus -favoritisme, nepotisme, falsedats- han
estat aixecades com una bandera no sé si d’honestedat pel
Partit Popular i molt especial pel cabdill del Partit Popular en
aquest tema, que és el Sr. Jaén, que a més a més desitja que a la

conselleria no li deixem consultar directament els expedients i
aposta hi va amb un notari, a la conselleria, per tal que el notari
certifiqui que no li hem deixat veure els documents i, a més a
més, hi va acompanyat d’un fotògraf que l’espera al carrer
perquè si hi ha una  mica de marro el fotògraf pugui aixecar acta
d’un moment tan transcendental en la història política de les
Illes Balears, però resulta que li deixam mirar els documents,
l’expedient, i el notari fa poca feina i el fotògraf no en fa gens ni
mica, i evidentment el Sr. Jaén continua volent treure el màxim
rendiment polític, partidista a aquest tema, i aposta avui ha
presentat un informe pericial calAligràfic, que sembla que s’ha
presentat a bombo i platerets, en el qual no fa res més, aquest
perit calAlígraf, que fer una espècie d’inventari... 

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Conseller. Senyors diputats, els prec una mica
de silenci per al bon funcionament d’aquesta comissió. Ho dic
perquè vaig sentint moltes veus i seria millor que estiguéssim
una mica tranquils... Sí, tornar a reiterar: prec una mica de silenci
dins aquesta comissió. Gràcies, senyors diputats. Pot
continuar, Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

...en el qual fa una espècie d’inventari de les suposades,
diuen ells, irregularitats, deficiències tècniques que els tècnics
agrupats a la mesa de contractació han reconegut en alguns
casos, i han rectificat, i han explicat, han explicat, fa un llistat;
la majoria d’aquestes qüestions han estat objecte de les 13
preguntes parlamentàries que fins ara duim, més dues de
dimarts que ve, 15 preguntes parlamentàries -estic content
d’haver pogut participar, ser un dels protagonistes d’un
Guinness parlamentari a les Illes Balears, estic molt satisfet
d’haver pogut participar en aquest Guinness parlamentari-, i
evidentment el Sr. Jaén presenta aquesta prova, aquest
document informatiu, informe pericial calAligràfic com si això ja
fos una cosa absolutament dada i beneïda, i en realitat això no
és res més que una espècie d’informe pendent de ratificació -ho
diu un parell de vegades- pendent de ratificació i, curiosament,
passa una cosa bastant misteriosa en aquest document, i és
que ara resulta que la insinuació de falsedat de firma ja no és el
Sr. Miquel Perelló, és una altra persona, curiosament una
persona que a l’informe que el Sr. Jaén avui matí ha repartit als
mitjans de comunicació ha estat objecte d’esborrament amb una
cola en blanc... Clar! En canvi tots els altres membres de la
mesa, puf!, allà ells. 

Evidentment jo supòs que la coneixença que el Sr. Jaén té
d’aquesta persona ha fet que volgués fer-li el favor que el seu
nom no aparegués explicitat aquí, però clar, com que ara
nosaltres donarem les actes i el segon llinatge de la senyora en
qüestió no ha desaparegut de la informació que vostè ha
repartit, qualsevol periodista podrà reconstruir la seva
personalitat. Ara bé, aquí ens trobam que hi ha una acta a la
qual també consta el nom d’aquesta senyora, funcionària, com
a secretària, a la qual, a l’acta de dia 30 de maig, s’afirmen totes
aquelles afirmacions que jo abans he llegit. Per tant, aquesta
mateixa senyora, a l’acta firmada de la reunió de dia 30 de maig
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reconeix l’autenticitat de la seva pròpia firma com la reconeixen
els altres quatre membres d’aquesta mesa de contractació i els
cinc membres de l’altra mesa de contractació.

Evidentment si hi ha més coses a aclarir són coses que han
d’aclarir els que formaren part de les meses tècniques, de les
meses de contractació, els que miraren la documentació, i el
responsable polític va fer allò que havia de fer, que ha de fer
sempre dins un procediment legal correcte, que és donar per
bona la proposta d’adjudicació que des de la mesa de
contractació li arriba.

Evidentment la meva intervenció, primera part, ja la podem
donar per acabada i després de les intervencions que
corresponguin ja hi haurà altres opinions, valoracions i punts
de vista des de la meva particular òptica i des de l’òptica de la
conselleria.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes i
observacions. Per tant, deman als portaveus si volen una
suspensió de la sessió o podem continuar. Digui Sr. Jaén. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Podemos continuar Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Els altres portaveus hi estan d’acord? Molt bé.

Per tal de formular aquestes preguntes i observacions tot
seguit procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris, de
menor a major, intervenint en primer lloc però el Grup
Parlamentari Popular per ser autor de la iniciativa. Per tant, en
nom del Grup Parlamentari Popular per un temps de 10 minuts
té la paraula el Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, buenas tardes
y gracias por las explicaciones que usted nos da y sobre todo
va a permitir que no entre en todas las cuestiones que usted ha
abierto en el debate, porque yo tengo 10 minutos y usted ha
consumido 1 hora y 10 minutos, hay, por tanto, una diferencia
en el tiempo. Yo creo que tengo que decirle que hay un
principio en la Escuela Nueva que era l’ecole sur la mesure, la
escuela a la medida, a usted le han hecho un informe a la
medida. Sr. Conseller, usted comparece aquí para hablar de dos
comedores escolares, ha aprovechado para hablar de Sineu,
pero ya hablaremos de Sineu, no es hoy el momento para hablar
de Sineu porque esa no es la cuestión del orden del día, es otra.

Me permitirá también decirle respecto de la cortina de humo,
yo soy el que tengo el copyright de esa expresión con respecto
a ustedes y a otros temas, con referencia a un artículo que
publiqué en una película maravillosa que explica cómo se hacen
las cortinas de humo. Me permitirá también que le diga, Sr.
Conseller, que con tanta espontaneidad y unanimidad, empiezo
a sospechar más todavía, con tanta espontaneidad, tanta
unanimidad y adhesiones en este tema. Dejaré por tanto
algunas cuestiones, y yo creí que el otro día en privado le
expliqué lo del fotógrafo y lo del notario, pero como usted lo ha
sacado lo tendré que volver a explicar en público. Sr. Conseller,
la fotógrafa del diario El Mundo, yo la eché, si me permite la
expresión un poco fuerte, exactamente no fue así, le dije que no
tenía que entrar allá, porque yo no la invité a que fuera allí, así
se lo dije a usted anteayer en la puerta del Parlamento y así me
mantengo y ella está por testigo. Así que no diga usted que yo
acudo con fotógrafos y con historias, acudo con notario
porque esta cuestión requería la presencia de un notario, no
p ara lo que usted piensa, sino para otras cuestiones, para dar
fe de los expedientes de los que después tendremos que hablar.

Sr. Conseller, aquí hay unos hechos y a los hechos me voy
a remitir. Es evidente que se contrata el servicio al esposo de la
directora general, eso es un hecho. Es evidente que este señor,
esta empresa es un nuevo licitador, ¡oh milagro!, nunca tuvo
ningún comedor, y de golpe y porrazo tiene tres comedores, el
restaurante ¿es nuevo? No, ya existía, tiene tres comedores
escolares. Sr. Conseller, es un hecho evidente que las actas de
la mesa de contratación tienen dos fechas de compulsa, 11 de
enero y 25 de enero, usted nunca ha aclarado el motivo de que
el mismo documento se compulse en dos fechas distintas, eso
es del Guiness, eso sí que es auténtico Guiness, que el mismo
documento se compulse en unas páginas el 11 de enero y en
otras el 25 de enero. Es también un hecho que hay firmas
incompletas, o sea que la gente firma la página 1 y la página 3
y no firma la 2 y la 4, eso no es normal, es un hecho, es un
hecho que las firmas son diferentes, el señor que usted me cita,
por no citarle yo y que va al notario espontáneamente,
mantengo que sus firmas son diferentes, nunca dije otra cosa,
firma diferente, y es muy extraño, Sr. Conseller, que una
persona en el mismo acto firme una acta de forma diferente. 

Pero, Sr. Conseller, usted nos manda aquí fotocopias de los
documentos en blanco y negro, porque claro, las fotocopias
son así y resulta que los útiles de escritura empleados y la tinta
no son iguales, yo no creo que la gente firme las actas en negro
y la segunda para que quede más bonita en el acta, firmen en
azul, es decir, yo no entiendo eso, se puede haber acabado la
tinta, es verdad, pero no se puede haber acabado la tinta en dos
ocasiones, en dos actas. Le recomiendo, por tanto, que compre
más bolígrafos porque veo que a la gente le gustan los colores,
ponga otro color rojo que será importante también para que las
actas sean más vistosas. 

Hechos, la documentación de ACO fue remitida fuera de
plazo, en diciembre del año 2000, varios meses después de
haberle adjudicado el comedor, o los comedores escolares, aún
se le reclama que presente documentación, varios meses
después. Por cierto, usted firmó en contra de la adjudicación,
por resolución firma el contrato y ni se identifica quien lo firma,
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dónde se ha visto eso, ¿dónde se ha visto que quien firme no
se identifique en el contrato?

Hechos, el seguro de responsabilidad civil del certificado de
la empresa Seguros Bilbao se emite el 5 de febrero de 2001, más
de medio año después de lo que tenía que haberse presentado,
más de medio año después, sin embargo tiene el sello de salida
del colegio el 2 de febrero, sale tres días antes de que se haga
el certificado. El escrito de licitación, Sr. Conseller, hay uno sin
fecha, sin fecha, aquí está el notario que da fe, pero
curiosamente hay otro con fecha en el mismo expediente, hay
dos escritos de licitación, ¿cuál es el que vale? El que se llama
Carlos Serralta i Font, que no tiene fecha, o el que se llama
Carles Serralta Tous, porque hasta le cambian el apellido, éste
viene firmado y que pone que colegio es, los dos están en el
mismo expediente número 73 y número 55. Aquí ha habido, Sr.
Conseller, porque es un hecho evidente, al menos dos
propuestas, una en blanco donde ya me pondréis la fecha
cuando sea y otro con fecha de 20 de julio que usted dice. 

Hechos, la prestación del servicio antes de la firma del
contrato. Esta empresa empezó a prestar el servicio antes de
que firmara el contrato; las bases o el pliego de condiciones
particulares de cláusulas particulares dicen que una vez firmado
el contrato tendrá, no sé si 10 o 15 días, dice una de las bases
para comenzar la prestación del servicio. Por tanto, es un hecho
innegable. La contratación de una comunidad de bienes, Sr.
Conseller, una comunidad de bienes no puede contratar con la
administración, hay sentencias del Tribunal Supremo que
avalan lo que estamos diciendo, ¿por qué? Porque no son
personas físicas ni son personas jurídicas. La sentencia del
Tribunal Supremo, del 14 diciembre del 99, la sociedad irregular
y corresponde tal condición a la mercantil no inscrita, es decir,
una comunidad de bienes no puede estar inscrita en el registro
mercantil, no tiene personalidad jurídica, carece de autonomía
para operar en el tráfico mercantil. Mismo tribunal, sentencia del
2000, lo mismo, la comunidad de bienes no recibe la atribución
de persona jurídica, la Ley de contratos de las administraciones
públicas del Estado, su reglamento y las mismas bases que
ustedes aprueban y que después interpretan con esa lasitud
tan generosa, dicen que se interpreta, y así es, que no se puede
contratar con comunidades de bienes. La empresa del marido de
la directora general es una comunidad de bienes, hecho, y
hecho que se deduce de ahí es que el contrato es nulo de pleno
derecho.

La peritación caligráfica que veo que algún generoso le ha
hecho llegar, porque yo a usted no se la he entregado, alguien
se la ha hecho llegar. Mire usted, yo me remito a las
conclusiones y las conclusiones son claras, las actas se han
manipulado y al menos hay una firma que es falsa, pero veo
que usted ya la he leído y no entraré en más detalles. 

Visto todo esto, Sr. Conseller, hay unas conclusiones, es
una opinión sobre los hechos y es que usted intenta desviar el
asunto sobre el tema de los funcionarios, esto no es tema de
funcionarios, Sr. Conseller, es un tema de carácter político cuya
responsabilidad le compete a usted como primera persona
responsable de este servicio, de estas adjudicaciones, usted
t iene responsabilidad in vigilando en estas cuestiones.

Demasiadas casualidades, Sr. Conseller, demasiadas, el informe
financiero es de fecha posterior también a la contratación, se le
requieren por todos los lados cuestiones, escritos reclamándole
la documentación, muchas casualidades determinan una
causalidad. Aquí hay una relación, a nuestro juicio, de causa
efecto, muchas casualidades hacen eso. 

Hay una manipulación de las actas, cosa que reiteramos
expresamente, hay expedientes rehechos, hoy mismo, Sr.
Conseller, hoy mismo yo he hablado con usted en la conselleria
porque no me han querido dar fotocopia de un acta, el acta que
figura en el colegio público Marià Aguiló y que se la he pedido
ya en escrito que he firmado esta mañana; figura que la
adjudicación se haga a EUREST y no a ACO, CB, esto dice el
acta en la página 3, y usted me remite aquí un acta en el
Parlamento que no es el acta que hay en el expediente. Por
tanto, Sr. Conseller, falsedad en acta, porque yo la he visto esta
mañana y en su página 3 dice que adjudique a EUREST y que
no que se adjudique a ACO. Sr. Conseller, mándeme usted el
acta rápidamente porque no me la ha podido traer esta mañana.
Sr. Conseller, esto es un caso claro de nepotismo, usted, como
buena persona informada sabe que en latín por "nepote" se
entendía a los sobrinos, cuestión que después se ha ampliado
a muchos otros familiares, aquí no se ha contratado a un
sobrino, se ha contratado al esposo de la directora general, y
por tanto, le vengo diciendo a usted, desde hace tiempo, que
tire de la manta, porque si no, Sr. Conseller, usted está
contribuyendo a esta complicidad y a este posible tráfico de
influencias. Sr. Conseller, esto no acaba aquí hoy, esto no
acaba con su comparecencia, porque seguiremos hablando de
los comedores escolares y seguiremos pidiéndole que se haga
luz en este caso que tiene, no ya muchas sombras y dudas,
sino claras y manifiestas irregularidades. 

Por tanto, déjeme decirle que todo lo que usted me habla de
errores materiales, es verdad que hay errores materiales, sólo
faltaría, ustedes son campeones del Guiness en rectificaciones
en el boletín oficial de esta comunidad, lo hemos puesto de
manifiesto, no un error, páginas y páginas de errores que
ustedes rectifican, y no solamente me refiero a su conselleria,
me refiero a otras consellerias, por tanto, déjeme decirle que
nosotros compartimos que puede haber errores materiales, pero
usted todavía no me ha contestado al tema de las compulsas,
al tema de las firmas y pasa por encima de eso y espero que me
diga ¿cómo explica usted que un acta en el colegio público
Marià Aguiló, del mismo día, porque está en la misma licitación,
dice que se adjudique a EUREST el comedor de Fray Junípero
Serra y sin embargo al final se adjudica a ACO, CB? Aquí al
menos, en esta cuestión de estos comedores, ha habido dos
actas, al menos, por lo que se desprende de esas páginas y de
esas compulsas y por lo que yo he visto esta mañana con mis
propios ojos y ante testigo. 

Espero, Sr. Conseller, que usted me dé explicaciones y no
siga tirando balones fuera porque ese no es el tema, usted no
puede descargar en la mesa de contratación, hay unos
funcionarios y por cierto no es funcionario el que usted
nombra, es un cargo político evidentemente, el presidente de la
mesa de contratación, su secretario general es un cargo
evidentemente político, que por cierto vamos a ver si el 27 de
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julio estaba en la mesa o estaba en Menorca, de eso ya me dará
información y si no yo intentaré decirle si estaba presente en la
mesa o si se encontraba en Menorca de vacaciones.

Gracias, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Conseller, vostè pot contestar
globalment a totes les preguntes i observacions que formulen
els portaveus dels grups parlamentaris o bé contestar
individualment després de cada intervenció. Contestarà ara. Per
tant, té la paraula per contestar el Sr. Conseller d’Educació i
Cultura. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Bé la primera afirmació que mereix
comentari de les que ha anat fent el Sr. Jaén, és aquesta
afirmació allà on diu “que m’han fet un informe a la meva mida”.
Evidentment, jo crec que entre el Sr. Jaén, el Partit Popular i jo
mateix hi ha una diferència substancial, i és que un, jo, l’actual
administració respecta la professionalitat dels funcionaris i
respecta la documentació, les resolucions que generen els
funcionaris, i el Sr. Jaén forma part d’una cultura política, a la
qual això és un fet absolutament infreqüent i per tant, ell és
incapaç d’imaginar que l’informe que ha elaborat el Cap del
departament jurídicoadministratiu, un gran professional, resulta
que l’he redactat jo amb l’ordinador de ca meva i li he dit que el
signàs, idò no, Sr. Jaén, el Cap del departament
jurídicoadministratiu ha elaborat l’informe que ell ha cregut que
s’havia d’elaborar a partir de la meva demanda d’un expedient
informatiu reservat sobre aquest tema, aquest és l’informe que
m’ha entregat a mi com a resolució provisional. 

Jo entenc que li resulta impossible creure-ho, format en una
ideologia i en una organització política de concepció de
l’administració clarament totalitària, res de liberal, el gran germà
que controla tots els fils, que diu als funcionaris allò que han
de decidir i allò que han de signar, hi ha una literatura
interessant de la Conselleria d’Educació i Cultura sobre les
pressions, etcètera, de l’anterior administració política del Partit
Popular, crec que no el Sr. Manel Ferrer, que era un bon home,
l’anterior conseller, era una bona persona, però algú de la
Conselleria d’Educació li assegur que les històries de
pressions, insinuacions, etcètera, són molt extenses. Per tant,
jo entenc que vostè sigui incapaç d’entendre que pot haver-hi
un responsable polític que no li demana conclusions finals en
un determinat sentit a un alt funcionari, com és aquest cas. I
lligant amb aquest fet, vostè m’ha dit, en realitat la seva
intervenció ha estat una espècie de paquet antològic de totes
les preguntes que havia anat fent, no fa aportacions noves, les
aportacions noves no existeixen, són les que més o menys ja
estan contestades en aquests informes que jo he pogut llegir de
les meses de contractació i els comentaris que en feien els seus
membres. 

Em diu que jo desviï el tema cap als funcionaris, no, el que
faig jo és respectar els funcionaris i els seus àmbits de decisió,

i quan jo dic que la responsabilitat del càrrec polític de la
conselleria era respectar la proposta d’adjudicació que els
funcionaris com a òrgan colAlegiat feien a la mesa de
contractació, no estic desviant l’assumpte, no estic apuntat
amb el dit com a responsables als funcionaris de les possibles
deficiències tècniques que hi hagi, sinó que estic reconeixent
la seva autoritat professional, i el responsable polític ha
d’assumir aquesta proposta feta pels responsables
professionals. Qui defensa els funcionaris som jo, no vostè que
d’alguna manera sembla que els menysprea tant que ni tan sols
els confia que siguin els funcionaris els tramitadors dels
expedients informatius, els analitzadors dels expedients
informatius i en base a aquestes anàlisis els proposadors de les
contractacions que s’han de fer. 

Vostè s’imagina un conseller que se’n du 300 expedients a
ca seva cada cap de setmana i es dedica a mirar expedients com
un desesperat? Expedients que en molts de casos, com podeu
comprendre, té unes certes dificultats per entendre, perquè no
és ni jurista, ni té coneixements administratius, ni econòmics,
no me n’he de dur 200 expedients cada cap de setmana a ca
meva per mirar expedients i ho he de revisar paper per paper,
això ho ha de fer el responsable polític dins aquesta
administració absolutament fantàstica que el Sr. Jaén està
fabricant dins la seva ment. No, Sr. Jaén, dins les societats
democràtiques, liberals, no totalitàries, els funcionaris són
professionals respectats per part dels càrrecs polítics i són
generadors de propostes que els polítics assumeixen perquè els
funcionaris són els qui garanteixen, per dir-ho d’alguna manera,
el seu encert, la seva idoneïtat, aquesta podria ser la paraula. El
Sr. Jaén sospita de tanta espontaneïtat i unanimitat,
efectivament jo també m’he sorprès, jo m’he sorprès de tanta
espontaneïtat solidària amb uns responsables polítics, als quals
els apunten i els mateixos funcionaris reconeixen públicament
a qualsevol dep endència de la conselleria, o als colAlegis
afectats que realment poc tenir a fer, més enllà de fer el que
varen fer que era adjudicar a qui la mesa de contractació
proposava.

Després el Sr. Jaén planteja tot un seguit de coses, que
repetesc que ja han estat plantejades a les preguntes
pertinents. Jo voldria comentar dues coses, això forma part
d’aquests errors que reconeixen els mateixos membres de la
mesa de contractació i que en la reunió de fa uns pocs dies de
la mesa de contractació, d’alguna manera assumeixen, i fins i tot
diuen que si els pertoquen amonestacions que els arribin
aquestes amonestacions, evidentment de la meva mà no
arribaran, perquè sé l’esforç immens que fan perquè funcioni la
conselleria com a maquinària administrativa, amb moltes puntes
anuals que són molt males d’encaixar i que representen
capvespres de feina per tal de tirar endavant la barca i, per tant,
com és lògic jo a aquests funcionaris el que faré serà, en
aquesta ocasió que ells se senten atacats i assetjats, reconèixer-
los el mèrit de la seva forta implicació personal per al bon
funcionament de l’administració.

Després és evident que el Sr. Jaén no ha volgut escoltar, ni
les actes recents que jo he llegit, ni l’informe del Sr. Antoni
Mascaró, en el qual jo crec que explica sobradament aquestes
deficiències que es puguin produir, petites empreses, gent que
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no sap fer la paperassa de manera adequada perquè no té una
cultura de relació amb l’administració que exigeix molt de paper,
i el que sol fer és relacionar-se amb una família que vol
organitzar una comunió, unes noces, que simplement
verbalment i factureta funcionen d’aquesta manera. El Sr.
Antoni Mascaró que remarca la importància que el servei
comenci a funcionar, em treu una cosa absolutament
“alAlucinant” com que es comença a prestar el servei abans de
la firma en el contracte, ja li agradaria a vostè que el servei de
menjador es comencés a donar dia 30 de novembre, si és que no
s’ha pogut contractar abans, ja li agradaria, home! Quin regal
que li faria al Sr. Jaén començar el curs escolar i els 121 centres
de les Illes Balears encara no estiguin en condicions d’oferir el
menjador escolar. No es facin els innocents per favor, que
tanmateix la seva innocència avui dia..., per tant, no es facin els
innocents. 

Aquí el que hi ha és una acta d’adjudicació i es van signant
els contractes immediatament després dins una relació
pragmàtica, de mútua confiança i amb un objectiu claríssim de
prestació de servei immediat des del primer moment que
familiarment i socialment es necessita, i això s’ha fet així des de
la prehistòria que hi ha menjadors escolars en aquesta
comunitat autònoma de les Illes Balears. I així ho feien l’any 98,
99, veuen totes aquestes marques en groc? Totes aquestes
marques en groc són expedients de contractació de menjadors,
curs 98-99, conseller Manel Ferrer, el mateix equip a la secció de
menjadors i al servei d’administració general i aquí vol que li
digui totes les coses que no hi costaven com a papers i a quin
moment es contracten i a quin moment s’han fet les
adjudicacions? Per exemple, vegem una adjudicació, colAlegi de
Santa Margalida no, Colònia de Sant Jordi no consta, Lloret no
consta, un colAlegi de Maó no consta, Búger no consta,
Capdellà no consta, Lloseta no consta, i hem començat a mirar
els expedients del 98-99, no li fa ilAlusió tot això, Sr. Jaén? En
definitiva, aquest tema que una comunitat de béns no pot
contractar amb l’administració, em diu, l’any 98 es varen
contractar comunitats de béns a serveis de menjadors, m’ho
acaba de dir el Sr. Tomàs Martínez que d’alguna manera ha
perdut una mica de temps mirant els expedients.

Després parla d’assegurances, podem veure l’apartat
d’assegurances aquí, Santa Margalida no, Colònia de Sant Jordi
no actualitzada, Lloret no actualitzada, Maó correspon a un
altre centre, Búger no actualitzada, està molt desinformat, li
estic explicant el que va passar el curs 98-99 i li estic
documentat allò que el Sr. Antoni Amorós ha expressat en el
seu escrit, que hi havia una cultura de pragmatisme, de
resolució de la necessitat social immediata i que per ventura feia
que hi hagués algunes mancances administratives evidents, no
ha escoltat l’explicació dels propis tècnics? Em parla d’algun
“generoso” que ens ha fet arribar el document del perit, també
vostè ha tengut colAlaboració d’alguna persona generosa en
algun moment d’aquesta història, o no, Sr. Jaén? Només pot
haver-hi generositat cap a vostè? Per tant,... i és veritat.

En realitat jo no entraré a comentar coseta per coseta, ho
diuen molt clarament els membres que signen les actes, si hi ha
cosetes puntuals per aclarir, les ha d’aclarir qui pertoca, que
són els que reunits en sessió de mesa de contractació miren la

documentació i fan la proposta. Ja sé que a vostè li agradaria
algun cap que no fos d’algun tècnic, possiblement es
conformaria amb algun cap, encara que no fos el meu, podria
ser una mica més avall, però jo no estic disposat a fer cap
injustícia a ningú i evidentment aquest cas de “nepotismo” que
vostè diu, vostè no fa nepotisme, és pornografia política en
aquest cas, pornografia política, això per ventura els llatins
encara no ho havien aclarit com a figura, però vostè fa
pornografia política, nepotisme cap ni un. Primer, no hi havia
cap tipus ni un d’incompatibilitats, i això ha quedat clar a tots
els nivells, no hi va haver cap tipus ni un d’insinuació, ni
pressió, ho diuen amb absoluta unanimitat tots els membres de
la mesa de contractació i també els membres de la mesa de
contractació que són molt més sensats que vostè, diuen que no
hi ha d’haver beneficis, però tampoc perjudicis. Per tant, jo crec
que això ha quedat clarament explicat, aquest punt concret, li
repetesc, no són cosa del responsable polític, que l’única cosa
que assumeix és la proposta que li han fet.

Em parla que som una administració que s’equivoca molt. El
Sr. Tomàs Martínez, que és un senyor molt informat, em diu que
quan varen tenir les transferències varen publicar l’equip de la
conselleria en el BOIB quatre vegades, això és la seva
conselleria, la seva administració, el Partit Popular que governa
les Illes Balears amb un conseller del Partit Popular, va publicar
l’equip de la conselleria quatres vegades en el BOIB. En
definitiva, és evident que el Sr. Jaén no vol tirar la tovallola, vol
insistir, és lògic, li dóna molt de rendiment, d'una coseta basada
en fets accidentals poder construir aquests castells que està
construint, amb un cert seguiment, jo l’entenc, necessiten
empatar una mica els centímetres quadrats de pàgines en els
diaris, jo ho entenc, posar la manta, vostè em diu “tirar de la
manta”, posar la manta damunt aquestes qüestions
relacionades en casos que a vostès els afecten. Jo tenc la
consciència molt tranquilAla per mi i per tota la gent de la
conselleria que li puc ben assegurar que no em farà gens de
por, ni mica, amb qualsevol cosa que vostè pugui fer, i si creu
que ho ha de fer, vagi als jutges com correspon quan les coses
queden sentenciades a nivell polític des de la meva perspectiva.

I, Sr. Jaén, respecti els professionals de l’administració
p ública de les Illes Balears, de la comunitat autònoma i de la
Conselleria d’Educació i Cultura en particular, respecti-los
perquè tenen molta qualitat, fan una feinada i demostren ser
lleials a totes les administracions, varen ser lleials a
l’administració del Partit Popular, el cap del departament
d’expedients és el mateix ara que abans i no té cap problema ni
un, s’ha fixat si és honest a dir que aquest conseller no li ha fet
cap insinuació, però tampoc no n'hi va fer l’anterior, ho diu
clarament, perquè el Sr. Ferrer era una persona com tocava,
altres departaments de la Conselleria d’Educació probablement
no ho podrien dir això, no en relació al Sr. Ferrer, sinó a d'altres
membres. 

Per tant, jo en principi donaria per acabada la meva
intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Jaén, té una rèplica de 5 minuts. 
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, usted y yo no
estamos en la misma cultura política, evidentemente que no, no
sé para qué fortuna porque yo no quería hacer juicios sobre
personas. A mí me gusta hacer juicios sobre conductas
políticas. Por tanto, voy a ahorrarme algún calificativo que
podría ponerle a usted, que usted me ha puesto alguno, y voy
a ahorrarme algún calificativo que prefiero que quede ahí de
momento.

Usted me habla de administración totalitaria, de "Gran
Hermano". Sr. Conseller, eso son críticas a regímenes de
izquierdas escritos por Orwell, 1984, este brigadista que estuvo
aquí en España y que también escribió Rebelión en la granja,
cuando al final el protagonista de la granja sale, mira a los
cerdos, y ya no distingue entre los cerdos y los hombres, y yo
no voy a decir aquí quién es el cerdo por discreción.

Sr. Conseller, envíeme usted declaración notarial de todos
y cada uno de los funcionarios, como ese que ha ido, que diga
que las firmas son suyas, y entonces me lo creeré.

Usted hace una interpretación muy generosa de la Ley de
contratos del Estado, de su reglamento y del pliego de
condiciones para el servicio. O sea, que si el servicio no
empieza el 1 de octubre el culpable sería yo también y el Partido
Popular. Sería su incompetencia de no haber contratado antes
de tiempo, Sr. Conseller, su incompetencia, pero no culpa del
Partido Popular, ¿y por eso usted tiene que relajar los controles
que la ley marca, o el reglamento marca? ¿Usted relaja esos
controles y permite que no presenten la documentación cuando
otros la han presentado y se la adjudican a quien no ha
presentado la documentación, Sr. Conseller, correctamente? ¡Ya
está bien, hombre, ya está bien! 

Las sentencias del Supremo son del año 99, se lo voy a
repetir, diciembre del 99 y año 2000. Aún no había nada al
respecto de comunidad de bienes. El Partido Popular dejó de
gobernar en esta comunidad antes de diciembre del 99; por
tanto usted está en la obligación de saber esas sentencias que
hacen que este contrato sea nulo de pleno derecho. Antes de
eso no había nada. 

Pornografía política. Mire, usted lo ha adjetivado así, es
usted, y es que ustedes han quedado en faldaret, están
desnudos, ustedes han mostrado su desnudez en este sentido.
Desnudos, y enseñan sus vergüenzas, sus vergüenzas están al
aire, porque los hechos son evidentes en la documentación.
Sus vergüenzas, y no otra cosa.

Y usted me insiste, Sr. Conseller, en no sé cuantas cosas.
Ésta es una carta que esta mañana se me ha entregado; no es
habitual que un funcionario, a un político, le anuncie lo que va
a hacer, y yo he dicho que no iba a hacer uso de ella porque,
mire usted si tengo notas a los márgenes para poderlas
comentar, está llena de notas al margen. Por tanto, en fin..., los
funcionarios aparte porque esto no es un tema, repito, de
funcionarios. 

Sr. Conseller, usted quiere, en fin, echar los balones fuera,
usted quiere convertir esto en un tema de carácter funcionarial,
pero esto es un tema evidentemente polít ico, y hay dos culturas
políticas o tres, o al menos dos muy claras; desde luego una
cosa la tengo clarísima: si yo hubiera sido el conseller de
Educación, el esposo de mi directora general no estaría
sirviendo los comedores escolares, no por cuestión de
legalidad, sino simplemente por cuestión de moralidad y de
ética.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Per tancar aquest debat té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Bé, no fa judicis sobre persones sinó
sobre conductes polítiques; no ho sé..., jo això..., conductes
polítiques..., estam parlant d’unes conductes administratives
que són objecte d’una valoració, les quals vostè redimensiona
políticament per treure’n un profit partidista creant un enrenou
que li convé, etc., etc. Per tant, no estic fent judicis sobre
persones, estic fent judicis sobre conductes administratives,
sobre processos administratius que generen uns determinats
desenllaços i que vostè instrumentalitza políticament.

Em diu que hi ha una cultura política diferent entre vostè i
jo, entre vostès i nosaltres. Jo ja li he dit abans,
afortunadament, des del meu punt de vista. Però no
l’exemplifiqui fent referència al totalitarisme dient que era cosa
d’esquerres. A la novelAla 1984 d’Orwell, no la Revolta dels
animals o Rebelión en la granja, es parla de totalitarisme, ni de
dretes ni d’esquerres, de totalitarismes n’hi ha hagut
d’esquerres, suposadament d’esquerres, valentes esquerres
devien ser, l’estalinisme, i de dretes: feixisme italià, nazisme
alemany, franquisme espanyol..., també han estat totalitarismes,
que és l’expropiació de la voluntat de la gent en benefici
d’aquell que maneja el poder, això és el totalitarisme, i això ho
explica molt bé, com sap, el Sr. Orwell a la seva novel Ala
magnífica 1984, el "Gran Germà" que controla fins i tot el
cervell de la gent i en mediatitza el seu comportament. 

Però bé, jo crec que ara aquí no hem d’anar a la literatura per
parlar de diferències de cultures polítiques; tenim un exemple
més pròxim, que és contraposar l’actuació del Partit Popular
davant la proposta d’adjudicació que fa la mesa de contractació
del túnel de Sóller, que proposa una empresa, i el poder polític
en contracta una altra, i després el cas del Govern i de la
conselleria, que contracten l’empresa que li proposa la mesa de
contractació. És evident, són dues cultures polítiques, ho hem
de reconèixer, una cultura política de respecte a la
professionalitat dels funcionaris i dels tècnics, que eleva a
consideració del polític una resolució, o en uns casos
l’assumeix i en uns casos la rebutja; són dues cultures
polítiques diferents, ho hem de reconèixer.
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Aquest tema de la comunitat de béns he de confessar que
jo m’hi perd i, evidentment, supòs que si és veritat això que
vostè diu, degué ser una qüestió que no varen tenir capacitat
de tenir en compte els membres que formaren part de la mesa de
contractació que, d’altra banda, si diu que va passar el
desembre del 99 era una normativa molt recent i m’imagín que
els millors funcionaris no tenen permanentment totes les lleis i
totes les normes dins el seu cervell. 

Em parla d’una declaració jurada de tots els membres de les
meses. Jo li dic que existeix una acta de la qual se li enviarà la
corresponent fotocòpia quan li adjunti el document de
resolució definitiva, al qual s’adjuntaran les actes, i en aquestes
actes els cinc membres que en cada cas varen formar part de la
mesa de contractació ratifiquen amb la seva signatura totes
aquelles coses que jo he anat llegit. 

Em diu que això és un tema eminentment polític.
Evidentment; si no fos polític vostè no hi hauria perdut ni un
horabaixa, i ja probablement hi ha dedicat 15 hores cada dia tot
el mes de maig. Evidentment que és un tema polític, és el tema
que li permet, a vostè, diputat, supòs que amb sou d’aquesta
cambra, justificar el currículum de feina del mes de maig;
totalment legítim, però això és una tasca política, Sr. Jaén, que
la fa vostè. Precisament qui no li vol donar dimensió política
som jo, que ho trasllat a l’àmbit de decisió que pertocava, que
era l’àmbit de les meses de contractació i dels tècnics
corresponents.

Moralitat i ètica. No, gràcies, Sr. Jaén, no necessit que me’n
regali gens. No necessit que me’n regali gens. La que els meus
pares, la meva família, el meu partit i les meves amistats, i els
funcionaris de la conselleria em donen cada dia amb el seu
exemple de treball m’és suficient. No, gràcies, Sr. Jaén. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la intervenció de la resta
de grups parlamentaris en aquesta compareixença, i per tant té
la paraula, en nom del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista el Sr. Cecili Buele per un temps de 10 minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament voldríem
intervenir, encara que sigui breument i ràpidament, per agrair la
presència del conseller d’Educació i Cultura, i del director
general de Planificació i Centres i del cap del gabinet del
conseller, a solAlicitud de compareixença amb caràcter urgent
que ha fet el Grup Parlamentari Popular, perquè ens informàs,
als membres d’aquesta comissió parlamentària, sobre
l’adjudicació a l’empresa ACO, CB del servei de menjador
escolar.

Preguntes, no en pensam formular cap, però sí aportar
algunes observacions. La primera és d’agraïment al conseller
perquè ha volgut atendre les peticions que li ha fet el Grup
Parlamentari Popular, no ja en aquesta comissió, sinó les 13
respostes que ja ha donat en plenari i que això comporta tota
una feina d’estar atent i preparar les respostes més adequades

i el més objectives possible. I agrair al personal que ha
colAlaborat en aquesta tasca, en l’elaboració de la documentació
que ens ha estat llegida avui, les actes, tot el seu contingut, ens
permeten tenir una informació molt més acurada d’aquest
assumpte. Fins i tot l’elaboració, la notificació que ens ha fet de
l’elaboració d’un expedient d’informació reservada i les
conclusions provisionals a les quals ha arribat aquest
expedient, sense oblidar també les declaracions que han fet els
funcionaris i els responsables dels colAlegis públics més
directament afectats.

Quina és l’observació primera que voldríem fer? És que
aquest servei de menjador escolar no és cap invent d’aquest
govern progressista i nacionalista; menjadors escolars a les
nostres illes ja funcionaven en temps del govern del PP, i
observam que també ja funcionaven d’una manera bastant
deficient, si més no tan deficient com ara. No és nova cap de les
dues coses, ni el seu funcionament ni el seus possibles errors
o deficiències. 

Una altra observació que feim és que, pel que ens ha dit el
conseller, els principis reguladors de l’adjudicació d’aquest
servei, com és la publicitat, la concurrència i l’objectivitat, han
estat totalment respectats durant tot el procés, que no hi ha
hagut cap casta d’incompatibilitat per part del que podria
representar la relació de parentesc, i que, d’acord amb les
observacions dels funcionaris, ni hi ha d’haver favoritismes ni
hi ha d’haver perjudicis per aquest fet i no se n’hi han donat.

I hem de lloar, des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, que el conseller d’Educació i Cultura precisament
s’ha volgut limitar a dur a terme aquella proposta que la mesa
de contractació, en qualitat de funcionaris que han actuat del
tot correctament durant el temps, ha proposat.

Nosaltres veim que s’han formulat moltes preguntes
respecte d’un assumpte com aquest; ni si fos el tema de la
comunitat autònoma més important. No sabem ni tenim
coneixença que hi hagi cap altre assumpte que hagi rebut 15
preguntes formulades en tres plenaris només, i una
compareixença solAlicitada, i a més a més l’anunci per part del
portaveu del Grup Parlamentari Popular que la cosa no acaba
aquí. Bé, no sabem què més pensen fer d’ara endavant; el que
voldríem és que s’evitàs al conseller d’Educació i Cultura
perdre el temps i la llavor en qüestions que no contribueixen en
res a millorar la tasca pública que li correspon d’orientar
l’educació i la cultura en aquest país, no fos cosa que
entretenint-nos en coses tan petites i irrellevants com aquestes
ens oblidàssim llavors de les que són importants, perquè els
fets als quals ha fet referència el portaveu del Grup Parlamentari
Popular sembla que, a nosaltres, al Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista, que no pretén altra cosa que fer perdre el
temps als governants perquè no se dediquin amb tanta
intensitat a la tasca de governar, i això nosaltres ho hem de
rebutjar plenament i l’hem d’encoratjar a continuar fent, Sr.
Conseller, la feina que li correspon com a conseller d’Educació
i Cultura.

Observam que d’una palla se n’ha volgut fer un paller i que
llavors s’hi ha volgut pegar foc, i a nosaltres ens agradaria molt



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 45 / 6 de juny del 2002 653

 

que s’anàs alerta amb això, no fos cosa que el mateix que pega
foc fos el que quedàs socarrat al final, que el mal que pretenen
provocar a altres no arribi a recaure damunt si mateix. Pensam
que la postura més intelAligent, i lamentam moltíssim que el
portaveu del Grup Parlamentari Popular no sigui aquí present,
però sí que volem que consti damunt del Diari de Sessions que
des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista hem
manifestat que consideram que la postura més intelAligent s seria
que ho deixassin anar i que es dedicassin a fer tots els seus
esforços a altres tasques més constructives i més positives per
al nostre país.

Hem observat que efectivament hi ha hagut determinats
errors, formals i materials, que figuren a l’expedient
administratiu, que figuren a qualsevol expedient administratiu
d’aquestes característiques, que són típics i característics
d’unes adjudicacions com aquestes, que cerquen la prestació
d’un servei social sense cap casta de cost econòmic per a la
conselleria, i s’ha procedit a corregir-los, cosa que en aquest
grup parlamentari satisfà haver-ho sentit dir al conseller
d’Educació i Cultura.

Observam que contra una adjudicació que, com ha dit el
conseller, s’ajusta a la legalitat vigent, el Grup Parlamentari
Popular ha volgut emprendre una actuació política que des del
nostre punt de vista no té ni cap ni peus, sols l’insòlit nombre
de preguntes parlamentàries a la recerca d’unes irregularitats
que estam segurs que mai no podran arribar a trobar pel fet que
no hi són, ni hi han estat mai, com han provat les informacions
que ha duit el conseller.

En conclusió, nosaltres deduïm que no s’ha produït cap
perjudici ni a l’administració ni a la ciutadania, com ha dit el
conseller, no s’ha produït cap casta d’actuació ilAlegal i, per
tant, hem de lamentar que el Grup Parlamentari Popular no hagi
trobat cap altre forat on centrar i concentrar la seva actuació
política més que en l’adjudicació d’uns menjadors escolars, que
en tot moment s’ha duit a terme per un equip de funcionaris
professionals. Des del Grup Parlamentari Popular s’ha posat en
dubte la neutralitat i l’objectivitat d’aquests funcionaris i s’ha
volgut minar l’actuació d’un conseller que no ha fet cap altra
cosa que seguir totes i cadascuna de les indicacions dels
professionals. Creim que el Grup Parlamentari Popular ha comès
un greu error, i que convendria que rectificàs com més aviat
millor, i si em permetia el portaveu del Grup Parlamentari
Popular li recordaria la frase que altres vegades ja s’ha dit en
aquesta cambra, que errare humanum est, sed nullius nisi
incipientis in errore perseverare. Convendria que rectificassin
com més aviat millor. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele, per la seva intervenció. Sr. Pons, en nom
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que estic molt content,
no de la seva presència, Hble. Conseller, sinó d’haver seguit
atentament l’explicació que ha donat a aquesta qüestió que

s’ha elevat al nivell de categoria quan no deixa de ser anecdòtic
el procediment.

Hi ha coses a les escoles, en el funcionament de les escoles
-açò ho puc dir per edat, supòs que per experiència perquè he
concorregut a elles bastants d’anys- hi ha coses a les escoles
que no poden funcionar mai bé, sobretot amb dades i segells,
i és el tema del transport escolar i de l’alimentació dels alAlots.
Primer de tot, perquè hi ha companyies que quan notifiquen a
l’administració que deixaran de donar el servei, ho fan a finals
de juny quan comencen les vacacions, o hi ha el concurs de
trasllats, etc., i muntar un expedient administratiu per fer una
suplència d’aquest nivell, els que hi estan dins o ho han mirat
saben perfectament la seva complexitat.

Em deia un bon amic, i respectat i admirat amic, que durant
13 anys -i que seu darrer jo- que durant 13 anys va estar a
l’administració d’aquesta cosa pública que, primer, els mateixos
retards, els mateixos, que s’han produït ara, perquè la necessitat
de donar el servei des del primer dia de classes prioritzava
damunt les formes administratives. Segon, es feien contractes
amb comunitats de béns i ni l’advocat de l’Estat, ni hisenda, ni
el Sr. Rami, deien res d’ilAlegalitat, d’haver utilitzat aquesta
forma de comunitat de béns per donar serveis, només aquests
serveis que estan donats i estan pagats pels pares, pels
interessats, pels que els utilitzen. 

Per tant, l’anècdota s’ha convertit en categoria i han deixat
de parlar del tema polític cert, que és que aquesta cultura de
donar el servei de menjador als colAlegis públics, fins on pot
transformar l’educació que es dóna en aquests moments, que
en té la responsabilitat el govern actual; perquè significa coses:
significa un reconeixement, per una banda, que el pare i la mare
de la família està fent feina i que es produeix una presència
d’alAlots fora d’hores al carrer sense tenir cap projecte, ni cap
ocupació, ni cap sistema de formació amb tot el que açò pot
significar després en contra del propi esperit que significa
l’escola. 

Jo, aquesta intervenció..., per açò li dic que no li diré ni faré
un resum de la seva intervenció perquè està prou explicada,
crec que el més important és que hi ha cent..., no sé, 21, ha dit,
menjadors, que segurament en fan falta més, que segurament hi
haurà d’haver un esforç per fer-ne més i açò sí que és important
perquè, vulguem o no, hi ha un vis a vis serveis que dóna
l’escola privada i serveis que dóna l’escola pública, i els que
creim en la responsabilització dels poders públics quant a la
formació dels ciutadans quan l’oferta dels col Alegis públics
millora li ben assegur que ens alegram d’aquestes millores.

Però hi ha dues referències que vull fer. Primer, una política
general. La discussió política d’oposició de majoria no pot ser
mai la desqualificació o la persecució de l’adversari per vies
suposadament delictives, perquè es perd un temps memorable
de poder discutir seriosament les propostes polítiques que
diferencien les formacions que hi ha. És obvi que hi ha projecte
d’escoles diferents, està aquest projecte de formació
professional, la reforma que hi ha hagut; açò són debats
importants que ens fereixen de prop i que, malauradament,
ocupa el lloc d’aquest debat, el debat que feim, a veure si vostè
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és un poc, molt, o totalment amoral, que açò no crec jo que
sigui la qüestió. Segona condició: hi ha un problema sempre
sobre aquesta contractació; s’ha acudit a sistemes molt
diferents, en un moment donat van ser les associacions de
pares les que tenien els menjadors oberts fins que es va produir
el primer ensurt, que va ser quan van voler acomiadar una
cuinera, va recórrer i es va dictaminar o es va dictar una
sentència a la qual es feia responsable l’administració del
funcionament d’aquell menjador. Vostè ha donat una indicació
sobre responsabilitzar els consells escolars de la contractació
d’aquests senyors que donen el servei de catering; a mi em
sembla que és una bona idea, ens sembla que és una idea
excelAlent, primer de tot perquè hi ha el control de les parts
interessades, que són les que paguen i que coneixen,
òbviament, o poden conèixer la qualitat, el tipus de qualitat que
pot donar pel preu que es determini. 

Nosaltres estam contents que vostè hagi vingut aquí
perquè ha quedat palès que no és una qüestió de nepotisme, és
una qüestió que els serveis s’han de donar. El meu amic amb
tanta experiència em torna a passar l’exemple de per què es
donen fulls en blanc o trossos de fulls en blanc quan hi ha
certs expedients, però açò són anècdotes que no ens duen
enlloc. Si s’ha donat el servei, si el servei no ha estat rebutjat
pels usuaris, sobretot els alAlots que ho han provat i els pares
que han pagat, ni hi ha reclamacions del fet que s’hagi
perjudicat algú, s’han complert els principis de publicitat,
concurrència, objectivitat, etc., etc., i el que vostè ha fet -farem
una referència a les paraules del portaveu del Grup Popular- si
ha mostrat el falderet no és un acte de pornografia, senzillament
és exhibicionisme.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons, per la seva intervenció. Per contestar als
grups parlamentaris té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i
Cultura, Sr. Damià Pons. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Un breu comentari a les dues
intervencions dels senyors Buele i Tirs Pons.

Bé, el Sr. Buele ha dit una cosa que jo crec que és molt
important: allò que pretenen en el fons és fer-nos perdre el
temps perquè no ens reti tant la feina com ens està retent. Ens
ha retut molt, en matèria de menjadors escolars: en tres cursos
21 més i expectatives de creixement important per a l’any que va
altra volta. Aquella espiral que creixement que permetrà que en
un horitzó molt pròxim tots els centres públics de les Illes
Balears, gairebé el cent per cent, disposin d’aquest servei
complementari que els fa atractius, competit ius i capaços de
donar resposta a les necessitats de les famílies i la societat està
per bon camí. Però és que, a més a més, jo crec que en aquest
tema, a més de l’aprofitament partidista que els permet
teatralitzar una espècie d’escenari en el qual tots els grups
polítics i tots els polítics formen part del mateix sac, etc., etc.,

cosa que realment és bastant lamentable perquè fins i tot el
Partit Popular, que ha tengut alguns casos més o menys
comprovats d’utilització del poder i de l’administració per a
objectius no adients, el Partit Popular és un partit que té uns
polítics que en la seva immensa majoria de casos són gent que
evidentment no ha fet cap mangarrufa mai, ni en farà cap mai, i
han gestionat amb molta d’honestedat, però el Sr. Jaén amb
aquest cas vol crear la teatralització del fet que tothom pareix
que fa aquestes coses, desacreditant l’activitat política quan
hauria de ser una activitat mínimament noble, a la qual se
suposa que culpabilitzen quan ja existeix la culpa documentada,
objectiva, etc., etc.

D’altra banda, Sr. Buele, vostè diu..., jo li agraesc que valori
el temps del conseller i dels altres càrrecs polítics, i dels
funcionaris de la mateixa conselleria, però també hem
d’entendre que el Sr. Jaén estigui interessat en tenir-me
entretingut, a mi i a altres membres polítics de la conselleria, en
un moment en què resulta que el PP també en un acte bastant
de totalitarisme, en aquest cas, això sí, legitimat per la majoria
absoluta, però el totalitarisme no només ve marcat per les
majories o les no majories, ve determinat per les maneres, està
imposant una llei de qualitat en contra de tothom, gairebé,
Consell Escolar de l’Estat fa tres dies, un gran nombre de
comunitats autònomes, per exemple està a punt d’implantar una
llei de qualitat sense finançament... Això és un tema important;
és un tema important, per exemple, que encara no ha arribat ni
una sola pesseta a la comunitat autònoma dels milions de
pessetes que ens havien d’arribar del ministeri per aplicar el
Decret d’humanitats, que nosaltres ja comptabilitzàrem en 450
milions de pessetes i ens en toquen 250 per decisió unilateral,
comunicada per fax -imagina’t aquí, si n’hi deu haver, de
formalitats documentals- comunida per fax ens en toquen 250.

O per exemple el transport escolar, que preocupa tant al Sr.
Jaén, que dia 5 d’octubre hi pugui haver un autobús que du els
alumnes d’un municipi a l’altre sense haver firmat encara el
contracte formalment, però no li preocupa gens ni mica que
enguany costi a les Illes Balears 300 milions de pessetes més el
transport escolar per un decret que ha fet el Ministeri de
Transports de l’Estat; això no el preocupa gens ni mica, no ha
fet cap pregunta ni una, d’això, i hauria estat interessant, no? 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, li prec que no faci referències a un
parlamentari concret (...) i... 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Bé, bé. No, té raó, perquè... 

EL SR. PRESIDENT:

Li ho dic perquè haurem d’obrir un altre debat i no crec que
sigui (...). 
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Té raó, Sr. President. Jo simplement volia exemplificar a
p artir de la idea del Sr. Buele, que en realitat fa perdre el temp s
a la conselleria perquè no ens reti tant la feina i perquè no ens
preocupam de veritat dels problemes importants que l’educació
a les Illes Balears té en aquests moments.

En relació a la intervenció del Sr. Tirs Pons, jo crec que el Sr.
Tirs Pons ha demostrat que coneix el món educatiu, ha fet dues
referències al tema del transport escolar i dels menjadors
escolars, la priorització de l’oferta del servei en el moment en
què arrenca el curs per sobre de formalitat que ja hi són, ja
estan en potència resoltes però que encara falten
formalitzacions per escrit, i evidentment el Sr. Tirs Pons també
ha derivat la seva intervenció cap a aquesta idea que jo ara
comentava de convertir un fet accidental en un fet que
entorpeix la bona marxa, el bon creixement, la millora qualitativa
de l’educació a les Illes Balears, que és una cosa sobre la qual,
lògicament, es tracta de generar uns mecanismes
d’antipropaganda perquè fins i tot entre els electors del Partit
Popular la Conselleria d’Educació i Cultura es reconeix que fa
bona feina, més enllà, lògicament, dels diputats del Partit
Popular quan parlen en públic. Per tant convenia crear, per dir-
ho d’alguna manera, estratègies de simulació d’aquest fet, de
desorientació per tal que això no succeeixi així i sobretot a
mesura que es van aproximant les eleccions.

En qualsevol cas, Sr. Buele i Sr. Tirs Pons, agraïts perquè
valoren, vostès sí que de veritat, la importància que té el temps
disponible de la conselleria i del seu conseller per tal de
gestionar de cada vegada amb una mica de millora qualitativa
el sistema educatiu de les Illes Balears, que a aquells a qui ens
interessa realment el nostre país és allò que realment ens
interessa.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. No hi ha rèpliques? Per tant, una
vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, agrair la presència del Sr.
Conseller d’Educació i Cultura, Sr. Pons, i la dels seus
acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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