IRREGULARITATS A LA RESOLUCIÓ DE LES AJUDES DE MENJADOR
COAPA Balears i FAPA Mallorca en representació de les seves Federacions i de les
260 associacions de pares i mares d’alumnes federades a les Illes comuniquen que han
registrat a la Conselleria una sèrie de propostes per a normalitzar les irregularitats que
s’han produïdes a la Resolució de la convocatòria de les ajudes de menjador pel curs
2013-14.
En primer lloc, la Resolució es va fer pública el 29 de juliol de 2014 i això va impedir
que els serveis administratius dels centres comunicassin a les famílies sol·licitants els
resultats de la convocatòria, ja que dos dies després els centres resten tancats.
D’aquesta situació esdevenen algunes circumstàncies que provoquen l’incompliment
de les bases de la convocatòria per part de la Conselleria d’Educació i alguns greuges
que podrien vulnerar els drets de les famílies, d’acord amb el que indica la Llei 30/92 de
procediment administratiu.
PRIMER.- La conselleria d’acord amb l’apartat Dotzè.1 de la convocatòria s’havia
compromès al pagament de les ajudes del primer trimestre abans del 30 de juny i per
tant ha incomplit el que ella mateixa havia redactat, perjudicant una vegada més a les
famílies que esperaven el pagament i que un curs més cobraran amb un any de retard.
SEGON.- La Conselleria, que havia publicat les llistes provisionals amb noms i
llinatges, ha publicat la Resolució definitiva al BOIB fent esment únicament a un
CODI alfanumèric del qual les famílies no en tenien coneixement. Ni en les bases de la
convocatòria, ni en cap moment del procediment, no es va informar de l’existència del
codi, ni de la seva importància per interpretar la Resolució final.
Així, atès que la publicació al BOIB es considera la notificació que dóna eficàcia a
l’acte administratiu (apartat Onzè.2 de les bases), ens trobam que la majoria de les
famílies encara que hagin consultat el BOIB no poden saber el sentit de la Resolució
perquè sense el CODI no saben si l’ajuda se’ls ha concedida o no, i no poden actuar en
conseqüència.
D’aquest fet esdevé, d’acord amb la Llei de procediment administratiu (art. 57.2,
58.1, 58.2 i 59.1), la ineficàcia de l’acte administratiu perquè tot acte administratiu
està subjecte a la correcta notificació als interessats, de forma que aquests puguin
exercir els seus drets, ja sia per acceptar l’ajuda o recórrer la denegació, segons el cas.
Per concloure, de mantenir-se l’actitud de la Conselleria, la publicació al BOIB de la
Resolució afectaria al termini per a recórrer, ja que les famílies desconeixeran el resultat
real de la Resolució fins a principis de setembre quan obrin els centres, moment en el
qual el termini d’un mes que preveu la resolució pel recurs s’haurà exhaurit.
Fruit d’aquesta anàlisi ens vàrem comunicar amb la Conselleria per informar de
la nostra interpretació, transmetre la preocupació perquè les famílies ignoraven
l’existència i el resultat de la Resolució, i com tot plegat afectava els drets del nostre
col·lectiu.

La cap de Servei d’Escolarització va reconèixer l’incompliment de les bases, pel que fa
a la data del primer pagament, i va explicar que els CODIs eren a conseqüència d’una
recomanació de la Defensora del Menor, que podríem compartir, però li vàrem dir que
això no justificava la vulneració del dret de les famílies conèixer i recórrer la Resolució.
Després de la conversa telefònica, l’única solució de la Conselleria va ser que es
facilitaria via telefònica la identificació del CODI alfanumèric a les famílies que ho
demanessin. Aquesta solució no arribarà a totes les famílies i a més segons el nostre
criteri no deixa de ser de ser una alternativa que indica certa voluntat però no repara
el problema legal de fons i, fins i tot, deixaria sense valor la intenció inicial de la
protecció de dades personals dels menors, entrant en conflicte amb la recomanació de la
Defensora del Menor.
Val la pena recordar que quan la Conselleria ha volgut comunicar alguna informació,
com al cas de l’elecció de llengua al curs passat, no ha tingut problema per notificar 2 o
3 vegades la informació.
És curiós, i també es va comentar a la Sra. Ginard, que quan els terminis afecten a la
Conselleria es comptabilitzen els dies LECTIUS i no dies naturals (apartat Dotzè.3 de
les bases), reconeixent així de forma tàcita l’especial temporalitat de la vida escolar.
Una temporalitat que no s’aplica a efectes dels terminis a les famílies.
Per tot això la nostra proposta per escrit s’ha centrat en els següents punts:
PRIMER.- “Que d’acord amb la proposta de la cap d’Escolarització i sota la
responsabilitat de la Conselleria d’Educació es faciliti la identificació del codi
alfanumèric, si escau, sempre que es pugui garantir la protecció de dades dels menors”.
SEGON.- “Que com a acció principal per donar eficàcia a l’acte de Resolució de dia 10
de juliol, a partir del dia 1 de setembre del 2014 en què es reobriran els centres escolars,
es contacti amb les famílies per notificar-les el resultat d’aquella Resolució i que es
facilitin, si escau, els codis alfanumèrics recollint la signatura acreditativa del lliurament
de codis a les famílies per incorporar-la a l’expedient.”
TERCER.- “Que prengui eficàcia l’acte administratiu de la Resolució i comencin a
comptar els terminis a partir d’aquell moment en què es lliuri la identificació del codi o
en el seu defecte des del moment en què, com preveu l’article 58.3 de la LRJAP-PAC,
les famílies realitzin alguna actuació que suposi el coneixement del contingut i abast de
la resolució o acte objecte de la notificació o resolució, o interposi qualsevol recurs.”
Aquesta proposta es realitza amb la intenció de facilitar l’activitat de l’administració
i fer-la coincident amb els interessos del col•lectiu de famílies que no és altra que el
respecte per la legalitat i l’agilització en l’atorgament d’ajudes tan necessàries com les
que són l’objecte d’aquesta convocatòria.
Malgrat la nostra actitud en positiu, de persistir l’actitud de la Conselleria no renunciam
a altres actuacions d’impugnació davant les instàncies oportunes.

