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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

8 de març del 2017

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS, Laura CAMARGO I
FERNÁNDEZ,
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Salvador AGUILERA I CARRILLO
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat: COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Títol de la iniciativa :
PROMOCIÓ D’UN NOU MODEL DE MENJADORS ESCOLARS BASAT EN L’ADQUISICIÓ DE
PRODUCTES ECOLÒGICS DE PROXIMITAT I EN LA CONTRACTACIÓ D’EMPRESES I
ENTITATS QUE APLIQUIN CRITERIS SOCIALS.

Contingut de la iniciativa :
Un aspecte prioritari de l'actuació educativa ha de ser la de preservar la salut del jovent i dels
infants escolaritzats als centres educatius de les Illes Balears, per tal de fer-ho és molt important
l’impuls de mesures preventives que propiciïn la millora de les condicions de vida de la població
mitjançant la implantació de models i hàbits de vida saludable. Cal que els centres educatius
formin part d’un model integral que promogui la millora de les condicions socials, econòmiques i
de salut de la ciutadania.

La salut ha de ser un element transversal a totes les polítiques públiques, però a més si tenim en
compte que les malalties cròniques i amb major prevalença estan relacionades amb l'estil de vida
de les persones, és necessari aplicar mesures preventives als centres escolars. Un espai idoni per
implementar aquestes mesures són els menjadors escolars.

A la nostra comunitat cada vegada hi ha més escoles amb un servei de càtering, les escoles amb
cuina pròpia cada cop són menys, algunes de les empreses de càtering són gestionades d’una
manera global i no tenen en compte l’entorn més proper de cada centre educatiu, no es
preocupen pel consum de productes de temporada, de proximitat i ecològics.
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Segons la legislació de la nostra comunitat les empreses que gestionen els serveis de menjadors
escolars dels centres docents públics han de tenir en compte per a l’elaboració dels menús les
recomanacions previstes al “Document de consens sobre alimentació als centres educatius”,
aprovat el dia 21 de juliol de 2010 pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Aquest
document només parla dels productes que menjam, però no parla en cap moment d’on provenen
aquests productes, posa al mateix nivell la fruita de producció ecològica que la que prové d’un
altre continent.

Aquest document no parla de tots aquests principis bàsics en l’alimentació, tots ells propis de
l’agricultura ecològica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renúncia de productes químics de síntesi com a fungicides, adobs, herbicides.
Renúncia de conservants, colorants o altres additius artificials en la transformació dels
aliments.
Renúncia d'organismes genèticament modificats.
Ús de fertilitzants d'origen orgànic per exemple fems, compost, adobs verds.
La rotació de conreus per afavorir la regeneració de la terra.
Ús del guaret per evitar l'esgotament de la terra.
Control biològic de plaques: fauna auxiliar, rotenona, piretrines.
Deixar zones no conreades per crear biòtops i refugis per a la fauna auxiliar.
En la ramaderia es prohibeix l'ús preventiu d'antibiòtics i altres medicaments per
accelerar el creixement.

Les polítiques públiques en un món globalitzat també han de contribuir a l’estabilitat i el
desenvolupament del sector agrícola i ramader de la comunitat. Els menjadors escolars han de
treballar directament amb els productors locals i no han de consumir productes de grans cadenes
de comercialització. Cal apostar per la contractació de productors locals, comprar productes de
proximitat és una bona eina per contribuir a la creació de treball, impulsar els mercats locals,
dinamitzar el territori i treballar per la sostenibilitat del medi.

En el marc normatiu europeu, tant en el “Llibre Verd de la contractació pública” com el Dictamen
del Comitè de les Regions de la UE “Sistemes d’aliments Locals” (2011/C-104/01) parlen d’enfortir
els sistemes locals i de fomentar la relació directa entre la persona productora i la consumidora.

A més, la Unió Europea amb la seva estratègia Europea 2020 ha aprovat les següents Directives
en matèria de contractació pública:

-2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre contractació
pública.

- 2014/25/UE del Parlament Europeu, relativa a la contractació per entitats que operin en els
sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.

-2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació
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Aquestes directives europees, en matèria de contractació, són favorables a la denominada
“compra pública responsable”, facilitant que les administracions contractants prioritzin els
aspectes socials i mediambientals en els seus plecs de licitació sense necessitat d’atendre
exclusivament al preu més competitiu. Trobam exemples d’altres països com França i Itàlia en els
que s’aposta per la introducció d’aliments ecològica locals en els serveis de menjadors escolars i
hospitalaris.

Entenem que aquest nou model de contractació, basat en criteris socials, produirà una societat
més justa, equilibrada, vertebrada i sostenible. A més, estam convençudes que les
Administracions Públiques no només tenen la capacitat d’influir en la societat mitjançant l’acció
legislativa, sinó que la contractació pública és una eina poderosa de cara a tenir actituds
responsables i exemplaritzants a l’hora de contractar. L’administració pública ha de liderar la
responsabilitat social de les empreses servint a l’interès general i contribuint a construir mercats
més sostenibles i societats més inclusives.

Per això, la Portaveu del Grup Parlamentari Podem Illes Balears presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a:
1.- A dictar instruccions perquè la contractació pública de tots els productes i serveis alimentaris
destinats a col·legis públics i col·legis privats subvencionats en doblers públics sigui de proximitat i
almenys amb un 50% de productes ecològics i anar augmentant aquest percentatge fins arribar al
100% de consum de productes ecològics.

2.- Facilitar en els plecs que les petites i mitjanes empreses puguin aspirar a la licitació.

3.- Definir clàusules socials i mediambientals que figurin en els procediments de licitació amb
l’objectiu que en l’adquisició de productes o en la contractació dels serveis no primi tan sols el
preu com a criteri d’adjudicació sinó també que es valorin els aspectes socials i mediambientals
en les ofertes, entre les quals s’han d’incloure:

3.1.- Clàusules relatives al compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut laboral.

3.2.- Clàusules relatives a igualtat: percentatge de treballadores i treballadors a l’empresa,
mesures de conciliació de la vida personal i laboral i mesures preventives de conductes
d’assetjament sexual o per raó de sexe.
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3.4.- Clàusules relatives al foment del treball local: treball amb productors de proximitat.

Laura CAMARGO I
FERNÁNDEZ

Salvador AGUILERA I
CARRILLO
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