
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE DIA 6 DE MAIG 
DE 2010.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,30 hores del dia 6 de maig de dos 

mil deu, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió plenària ordinària i pública de 
l’Ajuntament de Petra, els regidors  que a continuació es relacionen: 

 
 Sr. Joan Font i Massot. 
  Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
 Sr. Sebastià Reixac i Genovard.  
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort.  
 Sr. Miquel Ferrer i Riera.  
 Sr. Gabriel Monroig i Barceló. 
 Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  
  Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
  Sr. Bartomeu Martorell Alzamora. 
  Sr. Miquel Jaume i Horrach. 
  Sr. Antoni Gibert i Rosselló. 
 
 Actua com a Secretari habilitat Miquel Febrer Roca, i la sessió és celebra sota la presidència del 
Sr. Batle, Joan Font Massot, que declara oberta la sessió amb l’ordre del dia següent.  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

En aquest primer punt de l’ordre del dia, el Sr. President demana als assistents si tenen res a 
comentar respecte a l’acta de la sessió anterior que s’ha repartida amb la documentació d’aquest Plenari. 
En primer lloc, el Sr. Miquel Jaume, portaveu del grup municipal UM, diu que no hi ha res a comentar; en 
canvi el Sr. Miquel Santandreu portaveu del grup municipal PP en fa una correcció i diu que a la pàgina 
147 quan es tractava el punt de l’ordre del dia 7è referent a la modificació del Plec de condicions de les 
plaques solars i a la sisena línia del fina del paràgraf on diu: “la present sessió plenària s’ha fet amb un sol 
dia d’antelació respecte a la sessió de la Comissió i que ara no sap que votar” ha de dir: “la present sessió 
plenària s’ha fet amb un sol dia d’antelació respecte a la sessió de la Comissió i que a aquesta no s’havia 
tractat aquest punt.”  

Sense altre comentari per part dels assistents, queda aprovada l'acta plenària corresponent a la 
sessió celebrada en data 15.04.2010, d'acord amb el disposat en l'Article 91.4 de Llei Balear Local, 
20/2006 de 15 de desembre, per unanimitat dels regidors  presents (10) amb la correcció abans ressenyada. 

 
2.- APROVACIÓ ACORD D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA EXPEDIENT DE DISCIPLINA 

URBANÍSTICA SON CANALS.- 
 
Per part del Sr. Batle introdueix aquest punt de l’ordre del dia dient que el propietari de la finca de 

son Canals en el dia d’avui no ha procedit a la demolició voluntàriament de la construcció, ja que s’ha 
acabat el termini que se li havia atorgat i que per això s’ha d’adoptar aquest acord d’execució subsidiària 
per part del Plenari. A continuació llegeix els diferents punts que comprenen l’acord que s’ha d’adoptar per 
part del Plenari. De seguida dona la paraula al portaveu del grup municipal d’UM. 

Per part del Sr. Miquel Jaume diu que si s’hagués fet qualque cosa abans, tot això s’hagués pogut 
evitar. 

A continuació pren la paraula el Sr. Miquel Santandreu, portaveu del grup municipal PP, i posa en 
dubtes que l’Ajuntament hagi de dur aquest acord a Plenari i s’hagi de votar, ja que tot aquest procediment 
ve d’una sentència judicial. Al mateix temps manifesta la postura del seu grup polític que serà de no votar 
aquest punt de l’ordre del dia. També diu que està d’acord amb les paraules del portaveu d’UM i afegeix 
que els mateixos que varen denunciar les obres fa uns anys, ara han de ser els qui han de votar esbucar-les. 
També recorda que l’Ajuntament ha perdut 3 processos judicials al respecte que han costat molts de 



doblers a l’Ajuntament, i que a més de tot això i una vegada notificat aquest acord, el més segur és que per 
part del propietari de la finca ens posi un contenciós contra l’Ajuntament que es preveu que sigui molt llarg 
i que ens costarà molts de doblers, ja que les coses es varen fer malament per part de l’Ajuntament. A 
continuació s’interessa per quin serà el procediment a seguir i els terminis a partir d’ara. 

El Sr.Batle pren la paraula i demana que no es debati més la legalitat de les obres. També diu que 
va ordenar al Secretari que seguís el procediment legal, una vegada acabat el termini que se li havia atorgat 
al propietari per iniciar la demolició sense fer cas omís, i que aquest acord plenari d’avui es fruit d’això. 
Que respecte al procediment a seguir no es pot demanar al Secretari, ja que està de baixa, i que cas 
d’haver-hi dubtes legals ho podem deixar sobre la mesa per a una pròxima sessió. Respecte a l’anunciat de 
no voler votar aquest punt de l’ordre del dia, diu que facin el que vulguin. I pel que fa a les pautes a seguir 
i terminis diu que aquest acord es notificarà a l’interessat amb el dret de formular al·legacions, aquestes es 
resoldran i segons el resultat es fa un procés o un altre, més curt o més llarg. 

Pren la paraula el portaveu d’UM, manifestant també la no participació en la votació d’aquest punt 
de l’ordre del dia. 

El portaveu del PP, a més de tornar dir que el seu grup no vol votar aquest punt, afegeix que no vol 
passar per la vergonya d’acordar esbucar una cosa, quan ells no han participat en l’atorgament de la 
llicència, que no es senten responsables de res i que l’únic responsable de tot això té nom i llinatges. Per 
acabar fa constar en acta que la llicència d’obres va ser mal donada.  

El Sr.Batle recorda al grups de l’oposició, que la postura de no voler votar aquest punt de l’odre 
del dia és una falta de responsabilitat com a regidors. 

A continuació i abans de procedir a la votació, els regidors dels grups municipals del PP i UM 
deixen momentàniament la Sala d’Actes.  

El Batle sotmet de seguida aquest punt de l’ordre del dia a votació amb el resultat següent. 
Vots emesos:   6 
A favor:   6 (PSM) 
Abstencions:   0 
En contra:   0 
Atès el resultat de la votació s’acorda per unanimitat dels membres presents a la sessió en aquest 

moment, l’acord següent. 
 
 El Ple de l’Ajuntament de Petra, una vegada transcorregut el termini de 5 MESOS concedit a 
l’interessat en la Resolució de Batlia 43/2009 de 29-10-2009, corresponent a l’expedient de disciplina 
urbanística núm.4/2006 (reiniciat en data 23-7-2008), a nom de Produccions Son Canals S.L. (Polígon 7, 
parcel·la 177), sense que l’interessat hagi cumplit la demolició decretada amb restauració de la realitat 
física alterada per la realització d’obres no legalitzables, al seu anterior, a la vista de l’acta d’inspecció 
municipal de4.05.2010.  
 En virtut del disposat a l’article 67 de la Llei Balear de Disciplina Urbanística i en compliment de 
la sentència núm. 174 de data 27-5-2005 del Jutjat de lo Contenciós administratiu núm. 1 de Palma, 
confirmada per la núm. 421/2006 de 28 d’abril de la Sala de lo Contenciós-administratiu del TSJIB i de 
l’auto de l’esmentat Jutjat de data 30-7-2007, confirmat per sentència núm. 254 de 28-5-2008 de 
l’esmentada sala del TSJIB; i en exercici de la competència atribuïda per l’article 22.1 j) de la L.B.R.L i 
50.17 del R.O.F, adoptam el següent, ACORDS: 
 
1) Iniciar a despeses de l’interessat, PRODUCCIONS SON CANALS S.L.,l’expedient d’execució 
subsidiària previst en els articles 95 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 68 de la Llei 10/1990, de 
23 d’octubre, de disciplina urbanística, relatiu a l’ordre de demolició de les obres realitzades no 
legalitzables emparades per la llicència municipal anul·lada judicialment, mitjançant sentència núm. 174 
de data 27-5-2005 del Jutjat de lo Contenciós administratiu núm. 1 de Palma, confirmada per la núm. 
421/2006 de 28 d’abril de la Sala de lo Contenciós-administratiu del TSJIB del terme municipal de Petra. 
Amb aquesta finalitat: 
 



2.1) Encarregar als serveis tècnics d’aquest ajuntament la redacció del corresponent projecte tècnic de 
demolició de les esmentades obres. 
 
2.2) Tramitar l’expedient d’execució subsidiària, en substitució del promotor responsable de les obres, 
mitjançant la contractació del projecte de demolició de les obres realitzades abans esmentades, i 
realitzades al polígon 7, parcel·la 177 d’aquest terme municipal. 
 
2.3) Concedir a PRODUCCIONS SON CANALS S.L, un termini de 15 dies, de conformitat amb el que 
disposa l’article 84 de l’esmentada Llei 30/1992, perquè pugui presentar les al·legacions que estimi 
oportunes. 
 
2.4) Sol·licitar, sobre la base del que disposa l’article 8.5 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, al jutjat del contenciós-administratiu autorització per a 
l’entrada a la dita edificació a l’efecte de donar compliment a l’execució forçosa de l’esmentada ordre de 
demolició. 
 
2.5) Facultar al Batle/ssa de la Corporació per dur a terme les actuacions necessàries per a materialitzar 
l’esmentada demolició.   

 
Abans de tractar el punt de l’ordre del dia que es dirà a continuació, els regidors dels grups 

municipals del PP i UM tornen entrar dins de la Sala d’Actes i ocupar el seu lloc. 
 
3.- APROVACIÓ PROJECTE “REFORMA ASFALTAT I VORAVIES EN ELS CARRERS 

ANTONI MARIA ALCOVER I PART DELS CARRERS DE N’ORDINES, D’EN FONT I FORÀ 
DE PETRA, I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE COMERÇ, 
INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA CAIB.- 

Per part del Sr.Batle atorga la paraula al Sr. Tomeu Gual. Aquest, per la seva part, fa una petita 
explicació de l’abast del projecte, els carrers on es preveu actuar, quines obres s’hi ha de realitzar així com 
el pressupost de les diferents partides, amb un total de 320.442,20.-€. També diu que es preveu sol·licitar 
una subvenció a la Conselleria de Comerç d’un 90 %, degut a la gran quantitat de comerços de dita zona. 

Acabada l’exposició del punt, el portaveu d’UM, Miquel Jaume, diu que al seu grup els pareix bé. 
El portaveu del PP Miquel Santandreu, també mostra la seva conformitat però fa un suggeriment al 

grup municipal consistent en que tenguin en compte la situació del carrer des Barracar Baix que es troba en 
una situació pitjor que la zona projectada i que urgeix actuar-hi el més prest possible. 

Contesta que el Sr. Gual en el sentit que enguany es preveu per part de l’empresa CADAGUA 
passar una canonada d’aigua pels carrers de ses Portasses i des Barracar Baix i que s’actuarà després 
d’aquestes obres. 

Sense més comentaris a fer al respecte per part dels regidors, el Sr.Batle sotmet a votació aquest 
punt de l’ordre del dia, aprovant-se per unanimitat dels regidors l’aprovació del projecte “Reforma asfaltat 
i voravies en els carrers Antoni Maria Alcover i part dels carrers de n’Ordines, d’en Font i Fora de Petra”, 
redactat per part de l’arquitecte municipal i sol·licitar una subvenció a la Conselleria de Comerç de la 
CAIB per dur a terme dites obres. 

 
4.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA D’AFERS 

SOCIALS, LA FUNDACIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE PETRA 
PER LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CAN REAL.- 

 
El Sr.Batle atorga la paraula al Sr.Sebastià Reixac per introduir aquest punt. Per part d’aquest 

regidor de l’equip de govern, diu que a tot Mallorca hi ha dos immobles com a Can Real un és el de Petra i 
l’altre és a Puigpunyent. La gestió d’aquests centres actualment va a càrrec d’una fundació que depèn de la 
Conselleria d’Afers Socials del Govern de les Illes Balears, i que la idea amb aquest Conveni és que 
l’assumesqui l’Ajuntament. A continuació llegeix literalment les clàusules existent en el conveni, recalcant 
les obligacions de l’Ajuntament i les quantitats que se li compensarà en concepte de manteniment i altres, 



així com de tot el que anirà a càrrec de la Fundació, com són les despeses del personal existent, aigua, 
corrent elèctrica, telèfon, manteniment d’ascensor, etc.. També diu que si s’aprova aquest Conveni 
l’Ajuntament hi podrà organitzar, activitats, tallers de formació i altres. I per acabar diu que d’aquesta 
manera es garantitza que el local estigui obert com a mínim 5 anys. 

 
El portaveu d’UM Miquel Jaume, posa en dubtes el conveni, ja que si la proposta ve de la 

Fundació ens fa sospitar. Recorda que el seu grup municipal sempre ha estat partidari de l’autonomia 
municipal, però que quan ens volen imposar qualque cosa o ens ve des de d’alt ens fa dubtar. També diu 
que a la introducció del Conveni no diu perquè es fa allò, i que l’objecte hauria de ser una altra cosa. De 
seguida posa en evidència que els doblers que ens donaran no bastaran per al seu manteniment, i posa com 
a exemple totes les transferències que s’han fetes del Govern Espanyol a les CCAA sempre ha mancat 
participació econòmica. Per acabar diu que vol ser optimista i voldria que la cosa anàs bé, però aquest 
Conveni no està fet perquè en vagi bé a nosaltres sinó a ells. 

 
En aquest punt de l’ordre del dia actua com a portaveu del PP el Sr. Martí Sansaloni qui manifesta 

que el seu grup votarà en contra d’aquest conveni. A continuació fa una breu introducció de la finalitat de 
l’immoble quan es va construir i que formava part del desenvolupament de la Llei de Dependència. Per 
tant amb l’aprovació d’aquest conveni l’ús inicial de Can Real canvia, i l’Ajuntament ho podrà destinar al 
que vulgui. També considera que els doblers estipulats al conveni per al manteniment i activitats no 
bastaran per res, malgrat que l’equip de govern ho consideri, i que això suposarà més despeses de la caixa 
municipal; posa l’exemple de la gestió del Teatre. A continuació el Sr. Sansaloni considera més important 
que el grup de govern ens digui quines activitats hi tenen previstes a més de les ja programades que s’hi 
fan. S’interessa també per qui hi tendrà accés i com es farà.. Recorda també que Can Real no només és per 
la gent de Petra, que hi poden venir de tota la comarca i el poble de Petra haurà de córrer amb totes les 
despeses. També per acabar diu que és l’únic poble que no té un local públic per a la 3ª Edat. 

 
El Sr.Sebastià Reixac pren la paraula per contestar en primer lloc al portaveu d’UM, diguent-li que 

els dubtes les poden resoldre, i que el conveni s’ha negociat per les dues parts. Que els de l’equip de 
govern no es consideren més vius que ningú i que les dues parts han estirat tot el que han pogut. Que el 
conveni podria ser més bo per a l’Ajuntament, però nosaltres consideram que està bé, i que segons els 
nostres estudis podem tenir el local de franc. 

Contestant ara al portaveu del PP, el Sr.Reixac diu que la finalitat del canvi d’ús és un punt de 
vista jurídic. La Dependència s’ha de traspassar al Consell de Mallorca i el local està fet en doblers de 
Dependència, i que la manera de que no passi al Consell és que l’Ajuntament es faci càrrec de la gestió de 
l’immoble. També afegeix que la finalitat política quan es va fer Can Real la sap però no la vol dir, i el que 
és cert és que ara és un centre de Dependència, no és un centre per a la 3ª Edat. Recorda al portaveu del PP 
que a Petra n’hi ha dos de llocs públics per a la 3ª edat, un a la Catòlica i l’altra al Quarter. Torna fer un 
incís pel que fa referència a les quantitats que ens aportaran per neteja i activitats, considerant-les 
suficients per a tenir la gestió del local sense que suposi cap despesa extra a l’Ajuntament, i que la intenció 
de l’equip de govern és mantenir el local obert com a mínim durant aquest 5 anys, després ja farà el que 
vulgui el partit que governi l’Ajuntament. 

 
Pren la paraula el portaveu d’UM Miquel Jaume, i fent ús del seu 2on torn, ratifica el que ha dit 

abans. A més ara ja sabem la finalitat del conveni i d’on ha sortit, i és perquè l’immoble no passi a mans 
del Consell de Mallorca, segons les paraules del Sr. Reixac. Per acabar torna posar en dubtes que 
l’aportació econòmica no bastarà per gestionar el local durant aquests cinc anys. 

 
Ara és el portaveu del PP, Martí Sansaloni qui també fa ús del seu 2on torn, i diu que no voldria 

que els petrers haguessin de pagar uns doblers, si els de la Conselleria no basten pel manteniment de 
l’immoble, degut a la signatura d’aquest conveni. També i pel que fa al que ha dit sobre el local de la 3ª 
edat, volia dir que a la nostra localitat la 3ª Edat no té un local en exclusivitat per a les seves activitats i que 
tampoc hi ha hagut voluntat política de l’equip de govern perquè així sigui. Recorda al Sr.Reixac que 
encara no li ha dit quines activitats tenen previstes fer-hi. I tornant al tema de la quantitat a transferir 



segons conveni per part de la Conselleria a l’Ajuntament, posa un exemple d’un conveni d’apotecaris amb 
la Conselleria, que aquesta s’havia compromès a pagar  i que a hores d’ara encara no ho han fet i ells ho 
han hagut d’assumir. Acaba dient que el seu grup considera que signar aquest conveni suposa assumir un 
risc i demana que es tengui molt en compte. 

 
Contesta el Sr. Reixac que no coneix cap Conselleria que no pagui, tard sí, però paga. Referent a 

les activitats que li demanen, diu que no en tenen cap de concreta, però que seguiran fent-se les mateixes 
que es fan actualment, a més d’altres que proposin en benefici dels ciutadans i que el seu cost es pugui 
assumir. També diu que no sap si al final guanyarem o perdrem doblers amb el conveni, però els comptes 
s’han fet perquè no es perdi, i després dels 5 anys el govern municipal que hi hagi que en tregui 
conclusions. 

Acabat el debat d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr.Batle el sotmet a votació amb el resultat 
següent: 

 
Vots emesos:   11 
A favor:   6 (PSM) 
Abstencions:   2 (UM) 
En contra:  3 (PP) 
Atès el resultat de la votació s’acorda per majoria dels membres de la Corporació l’aprovació del 

Conveni amb la Conselleria d’Afers Socials, la Fundació i Suport a la Dependència i l’Ajuntament de Petra 
per a la gestió del Servei de Can Real que es transcriu a continuació: 
 
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de 
les Illes Balears, la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia 
Personal de les Illes Balears i l’Ajuntament de Petra d’encàrrec de la gestió organitzativa del servei 
de promoció de l’autonomia personal Can Real  
 
Parts  
 
Josefina Santiago Rodríguez, consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, en virtut del Decret 
10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears (BOIB núm. 101 ext., de 9 de juliol de 2007), pel 
qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en representació de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’exercici de les atribucions que li 
confereixen els articles 11 c i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Joan Manel Rosa González, director general d’Atenció a la Dependència en virtut del Decret 121/2007, de 
14 de setembre (BOIB núm. 142, de 22 de setembre), i que actua en aplicació de l’Acord de 28 de juliol de 
2006 del Patronat de la Fundació Balear d’Atenció i Suport a la Dependència, l’epígraf tercer del qual 
recull la delegació de la funció de representació de la fundació en el director o la directora general 
competent en matèria de serveis socials, en tots els actes als quals la presidenta exerceixi com a 
consellera.  
 
Joan Font i Massot, que actua com a batle-president de l’Ajuntament de Petra. 
 
Antecedents 

  
1. L’article 1 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència estableix que aquesta Llei té per objecte regular les condicions 
bàsiques que garanteixin la igualtat en l’exercici del dret subjectiu de la ciutadania a la promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, mitjançant el Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), amb la col·laboració i participació de totes les 
administracions públiques. 
 

2. El SAAD respon a una acció coordinada i cooperativa de l’Administració general de l’Estat i les 
comunitats autònomes, que estableix mesures en totes les àrees que afecten les persones en situació 



de dependència, amb la participació, si s’escau, de les entitats locals, tal com estableix l’apartat 2 de 
l’article 1 de la Llei 39/2006. 
 

3. El SAAD garanteix les condicions bàsiques i el contingut comú a què es refereix la Llei 39/2006, i 
serveix de via per a la col·laboració i la participació de les administracions públiques en l’exercici de 
les competències respectives en matèria de promoció personal i d’atenció i protecció a les persones 
en situació de dependència, optimitza els recursos públics i privats disponibles i contribueix a millorar 
les condicions de vida dels ciutadans. 
 

4. L’article 30.15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix, entre les competències 
exclusives de la Comunitat Autònoma, les polítiques d’atenció a persones dependents.  
  

5. Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2006 es va autoritzar la constitució de la 
Fundació Balears d’Atenció i Suport a la Dependència. Residència Joan Crespí (actualment, Fundació 
d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears), i se 
n’aprovaren els Estatuts. 
 

6. Mitjançant la Resolució del secretari general de la Conselleria de Presidència i Esports de 28 de juliol 
de 2006 es va publicar l’Acord del mateix dia d’encàrrec de gestió de diverses residències i centres de 
dia a la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència, entre els qual es troba el servei de promoció de 
l’Autonomia Personal Can Real, a Petra.  
 

7. L’article 11.1 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89, de 
18 de juny de 2009), que va entrar en vigor el 18 d’agost de 2009, disposa que el sistema públic de 
serveis socials s’organitza en forma de xarxa per treballar en coordinació, col·laboració i amb el diàleg 
entre tots els actors que intervenen en el procés d’atenció a les persones, i s’estructura en serveis 
socials comunitaris i serveis socials especialitzats. Els primers comprenen serveis comunitaris bàsics i 
serveis comunitaris específics.  
  

8. L’article 15 de la Llei 4/2009 estableix que els serveis socials comunitaris específics, sens perjudici de 
la seva orientació polivalent i comunitària, oberta a tota la població del seu àmbit territorial, han de 
desenvolupar programes i gestionar centres orientats a col·lectius amb problemàtiques identificades i 
singulars, procurar-ne la normalització i la reincorporació socials o actuar com a espai de trànsit a un 
servei especialitzat.  
  

9. L’article 48.1 de la Llei 4/2009 disposa que el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els 
municipis col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord amb les competències 
respectives, mitjançant els instruments que estableix la legislació general sobre règim jurídic i 
procediment administratiu, en la legislació sobre consells insulars i en la legislació de règim local. 

  
10. L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú, estableix que la realització de les activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot 
encarregar a altres òrgans o entitats de la mateixa administració o d’una altra, per raons d’eficàcia o 
quan no es disposi dels mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. Així mateix, estableix que quan 
l’encàrrec de gestió es faci entre òrgans i entitats d’administracions distintes, s’ha de formalitzar 
mitjançant la signatura del conveni corresponent. 

  
11. L’article 30.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, estableix que aquesta Administració pot encarregar la gestió de 
determinades funcions materials, tècniques o de serveis, que tengui atribuïdes com a pròpies o per 
delegació, a una altra administració, d’acord amb el que disposen l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, la normativa bàsica estatal i la normativa reguladora de cada administració.  
  

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, 
d’acord amb les següents 
 



Clàusules 
 
1. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració i participació entre la Conselleria d’Afers 
Socials, Promoció i Immigració, la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de 
l’Autonomia Personal de les Illes Balears (en endavant la Fundació) i l’Ajuntament de Petra mitjançant 
l’encàrrec de gestió a aquest Ajuntament, per part de la Conselleria, de l’organització dels serveis i les 
activitats que es presten en el servei de promoció de l’autonomia personal Can Real de Petra, gestionat 
fins ara per la Fundació. 
 
2. Obligacions de les parts 
  
La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració s’obliga a: 
 

— Donar suport a l’Ajuntament de Petra en les tasques que són objecte de l’encàrrec de gestió. 
 
La Fundació s’obliga a  
 

a) Posar a disposició de l’Ajuntament de Petra el personal del servei de promoció de l’autonomia 
personal Can Real durant el termini de vigència d’aquest conveni. Aquest personal, que figura en 
l’annex 1, continuarà depenent laboralment de la Fundació, per la qual cosa el pagament de les 
retribucions, així com la gestió laboral del mateix (cobriment de baixes, contractacions, etc.) són a 
càrrec de la Fundació. 

b) Pagar de manera directa el cost dels contracte de servei de neteja que actualment està vigent fins 
que acabi. Una vegada finalitzi, la Fundació ha d’abonar a l’Ajuntament el seu import, amb un 
màxim de 7.020,00 euros anuals, perquè el contracti o el realitzi amb el seus mitjans propis. En 
cas que l’Ajuntament volgués afegir serveis addicionals, la contractació i el pagament seran a 
càrrec seu. 

c) Pagar directament el cost dels subministraments d’aigua, electricitat , telèfon i manteniment dels 
ascensors. 

d) Pagar a l’Ajuntament la resta de despeses de manteniment i funcionament del centre, amb un cost 
anual màxim de 8.000,00 euros. 

e) Pagar les assegurances de responsabilitat civil i de danys corresponents a l’any 2010. 
f) Pagar el lloguer del local en què està ubicat el servei. 
g) Abonar les despeses corresponents a l’any 2010 dels tallers d’activitats que es desenvolupen en 

el servei, que es detallen en l’annex 3. A partir de l’any 2011 la Fundació ha d’abonar aquestes 
despeses a l’Ajuntament perquè aquest contracti els tallers, amb un cost anual màxim de 
4.800,00. En cas que l’ajuntament vulgui desenvolupar tallers addicionals, les despeses seran a 
càrrec seu. 

 
L’Ajuntament de Petra s’obliga al següent: 
 

a) Gestionar i organitzar els serveis i les activitats del servei de promoció de l’autonomia personal 
Can Real de Petra. 

b) Controlar el compliment per part dels usuaris del reglament de règim intern del servei.  
c) Gestionar funcionalment i organitzativament el personal del centre. 
d) Pagar els serveis i les activitats addicionals que vulgui desenvolupar en el servei. 
e) La contractació del servei de neteja del centre i de les assegurances de responsabilitat civil i de 

danys una vegada finalitzats el contractes vigents subscrits per la Fundació.  
 
3. Personal de la Fundació que passa a dependre funcionalment de l’Ajuntament 
 
El personal de la Fundació que passa a dependre organitzativament i funcionalment de l’Ajuntament de 
Petra és el que consta en l’annex 1. 
 
Aquest personal conserva el règim jurídic laboral de procedència i les condicions de treball inherents als 
seus contractes. 



 
La dependència d’aquest personal respecte dels corresponents òrgans de direcció o gestió de 
l’Ajuntament de Petra és únicament de naturalesa funcional i la dependència orgànica continua 
corresponent als òrgans competents de la Fundació. 
 
En virtut de la dependència funcional, correspon als òrgans de l’Ajuntament els actes de gestió, direcció i 
distribució de funcions, i en concret: 
 

— Dictar les ordres i les instruccions de servei 
— Controlar l’acompliment del seu horari 

 
Pel que fa al gaudi de permisos, llicències, vacances i d’altres, relacionats amb la conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar que tenguin incidència en la prestació dels serveis, cal la conformitat prèvia del 
responsable de l’àrea corresponent de l’Ajuntament i l’autorització de la Fundació. 
 
La plantilla de personal del servei que és l’objecte d’aquest conveni és la que figura en l’annex 2 d’aquest 
conveni. Qualsevol ampliació és a càrrec de l’Ajuntament. 
 
La substitució d’aquest personal quan es trobi en situació de baixa laboral de llarga durada, excedència, 
etc., correspon a la Fundació, d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries. 
 
4. Forma de pagament 
 
La Fundació ha de pagar per anticipat a l’Ajuntament de Petra l’import de les despeses derivades del 
funcionament ordinari del servei (consumibles d’oficina, despeses de caixa, etc), amb un cost anual 
màxim de 8.000,00 € mitjançant transferència bancària al compte corrent que indiqui l’Ajuntament. La 
transferència corresponent a la part proporcional per a l’any 2010, per import de 5.111,06 euros,  s’haurà 
de fer dins del termini de deu dies a comptar des del 10 de maig de 2010. 
 
Per a la resta d’anualitats el pagament s’ha de fer per semestre anticipat, és a dir, un pagament l’1 de 
gener i l’altre l’1 de juliol. A més, a partir de l’1 de gener de 2011, la Fundació ha d’abonar a l’Ajuntament 
les despeses següents: 
 

a) Despeses del serveis de neteja del centre, amb un cost anual màxim de 7.020,00 €. 
b) Despeses corresponents als tallers, amb un cost anual màxim de 4.800,00 €. 

 
Atès que el pagament es fa per bestreta, en el termini d’un mes des del final de l’acabament de l’any 2010 
pel que fa al primer pagament i des de l’acabament de cada semestre per a la resta d’anys, l’Ajuntament 
ha de presentar a la Fundació una memòria justificativa de l’aplicació dels fons percebuts. En cas que hi 
hagi un romanent perquè les despeses hagin estat inferiors a les quanties transferides, s’han d’aplicar al 
semestre següent.  
 
Les quanties esmentades s’han d’incrementar anualment de conformitat amb les variacions que 
experimenti l’índex de preus de consum (IPC) a les Illes Balears. 
 
5. Exempció de garantia 
 
S’eximeix l’Ajuntament de Petra de l’obligació de presentar garantia de conformitat amb el que preveu 
l’apartat d de l’article 25.3 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes 
de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
6. Durada 
 
Aquest conveni té un termini de vigència de cinc anys a comptar des del dia 10 de maig de 2010. El 
present conveni es prorrogarà expressament per anys naturals successius. No obstant això, qualsevol de 
les parts pot rescindir-lo mitjançant una denúncia expressa interposada amb tres mesos d’antelació a la 
data de venciment del conveni. La pròrroga expressa que s’estableix en aquesta clàusula queda, en tot 
cas, supeditada a l’existència de crèdit pressupostari per a l’exercici de què es tracti a la Llei de 



pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb l’article 55 del 
Decret legislatiu 67/2005, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears.  
 
7. Comissió de seguiment 
 
Així mateix, per executar i desenvolupar aquest conveni, d’acord amb el que estableix l’article 78.5 de la 
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, es crea una comissió de seguiment composta pels membres següents: 
 
a) Dues persones nomenades per la Direcció General d’Atenció a la Dependència, en representació de 

la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears. 
 

b) Dues persones nomenades per l’Ajuntament de Petra en representació d’aquesta entitat. 
 
La comissió de seguiment es reunirà, a proposta d’alguna de les parts amb una antelació prèvia de 15 
dies i, en tot cas, una vegada a l’any.  
 
8. Resolució 
 
Aquest conveni es pot resoldre de manera anticipada per les causes següents: 
 
Aquest conveni es pot resoldre de manera anticipada per les causes següents: 
 

a) Per mutu acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit. 
b) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es derivin de 

l’objecte del conveni. 
c) Per la denúncia prèvia d’alguna de les parts, amb una antelació mínima de tres mesos a 

l’acabament de la vigència del conveni. 
d) Per l’incompliment greu i manifest, per qualsevol de les parts, de les clàusules pactades, amb la 

denúncia prèvia d’una de les parts. En aquest cas, poden exigir-se les responsabilitats que es 
derivin d’incomplir-les. 

 
9. Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que es derivin d’aquest conveni s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars. 
 
Palma, 10 de maig de 2010 
 
Per la Conselleria d’Afers Socials, 
Promoció i Immigració 

         Per l’Ajuntament de Petra 
          
 
 
          Per la Fundació 
 

    
5.- APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA 

D’EDUCACIÓ I CULTURA I L’AJUNTAMENT PER MILLORAR L’OFERTA DE PLACES 
PÚBLIQUES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I LES CONDICIONS 
EDUCATIVES DE LA PRIMERA INFÀNCIA.- 

 
 El Sr.Batle presenta aquest punt de l’ordre dient que per part del Govern preveu millorar les 
Escoletes Públiques de 1er cicle municipals, i ens presenta aquest Conveni. També diu que pel fet de ser 
escoletes municipals no afecta a Petra, ja que en tenim dues però que aquestes són privades. Afegeix que 



les necessitats a la nostra localitat estan cobertes i que considera que l’Ajuntament no hi ha d’intercedir. 
Respecte al conveni diu que comprèn la possibilitat de subvencionar una sèrie d’activitats complementàries 
a l’oferta educativa dirigides al al·lots i també als pares. Repeteix que no vol interferir en la labor de les 
dues escoletes de la localitat, a les quals les dona l’enhorabona públicament per a la seva labor que 
desenvolupen i que han desenvolupat durant aquest anys, i que amb la signatura d’aquest conveni es 
podran acollir i beneficiar d’aquestes avantatges (tallers, activitats, etc.). 
 
 Pren la paraula el Sr. Miquel Jaume, com a portaveu d’UM i demana al Sr.Batle a veure si pot 
concretar un poc la seva exposició. 
 El Sr. Miquel Santandreu, com a portaveu del PP, també fa la mateixa petició que el regidor d’UM 
i també s’interessa pels 3 membres de l’Ajuntament que s’han de nomenar segons el Conveni. Per acabar 
fa un comentari respecte als preus més assequibles per part dels pares dels al·lots que van a les escoletes 
públiques, i també per l’altra part és conscient del cost que li suposa a l’Ajuntament el seu manteniment. 
 
 Torna prendre la paraula el Sr.Batle i diu que el conveni en sí tracta de que les escoletes de la 
localitat puguin sol·licitar els tallers i activitats que oferesquin la Conselleria pels al·lots i pels pares. 
Contestant al portaveu del PP, diu que ell creu amb l’educació pública, però considera molt fort que amb 
l’esforç que han fet les dues escoletes i amb el servei que han donat a la localitat i pobles envoltants, que 
ens plantegem posar en marxa una escoleta municipal. Considera també que el cost seria molt gros per a 
l’Ajuntament. Diu que desconeix el que es paga per dur els al·lots a les escoletes i torna recalcar el servei 
que han donats aquests anys. Per acabar diu que si en un moment aquest servei perillàs a la nostra localitat, 
llavors seria el moment de plantejar-se la creació d’una escoleta municipal. 
 
 En el segon torn per al portaveu d’UM, el Sr. Miquel Jaume diu que al seu grup els pareix bé el 
conveni i que votaran a favor. Afegeix també que la tendència docent de la societat actual va a què les 
escoletes siguin públiques i que és del parer que dins poc temps això serà una realitat i a més, seran 
gratuïtes; en definitiva, en aquest sentit veurem bastants de canvis. 
 En el segon torn, el Sr. Miquel Santandreu del PP, manifesta que comparteix els arguments del 
Sr.Batle a curt termini. Però vol deixar constància que als pares dels al·lots que van a una escoleta 
municipal, els costa la meitat menys que els qui els duen a una escoleta privada. Això pot tenir 
conseqüències a diferents pobles veïnats (uns que tenguin escoleta municipal i altres que no) a l’hora de 
dur els al·lots a les escoletes, i que es tractaria de cercar solucions al respecte. 
 Acaba el Sr. Batle dient que el cost de les escoletes no ho podem assumir els ajuntaments i que 
s’hauria de fer càrrec la Conselleria, ja veurem que passa en el futur. De seguida sotmet a votació aquest 
punt de l’ordre del dia, aprovant-se per unanimitat dels regidors presents a aquest Plenari, el coveni de 
col·laboració que es transcriu a continuació: 
 
Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Petra per millorar 
l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la 
primera infància 
 
Parts 
Bartomeu Llinàs Ferrà, conseller d’Educació i Cultura, nomenat pel Decret 14/2009, de 15 de setembre de 
2009, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de membres del Govern de 
les Illes Balears, en l’exercici de les facultats atribuïdes per l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de 
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
             
Joan Font Massot, Batle de l’Ajuntament de Petra. 
 
Antecedents 
1. La Llei orgànica 8/1985, reguladora del dret a l’educació, estableix que les corporacions locals han de 
cooperar amb les administracions educatives en la creació, la construcció i el manteniment de centres 
públics i que la creació d’aquests centres, quan en siguin titulars les corporacions locals, s’ha de fer 
mitjançant conveni entre els ajuntaments i l’Administració educativa. Així mateix, disposa que la 



programació general de l’ensenyament ha de contenir, en tot cas, una programació específica de les 
places escolars en la qual s’han de determinar les comarques, els municipis i les zones on s’han de crear 
aquestes places. 

  
2. La Llei orgànica 2/2006, d’educació, estableix a l’article 8 que les administracions educatives i les 
corporacions locals han de coordinar les seves actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seves 
competències, per aconseguir una major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i contribuir a les 
finalitats establertes en aquesta Llei. Més específicament, l’article 15.1 disposa que les administracions 
públiques han de promoure un increment progressiu de l’oferta de places públiques de primer cicle 
d’educació infantil i, amb aquesta finalitat, han de determinar les condicions en què poden establir-se 
convenis amb les corporacions locals, altres administracions i entitats privades sense finalitat de lucre. 
 
3. L’article 25.2.n  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, regula la 
competència dels municipis en matèria de programació de l’ensenyament, la cooperació amb 
l’Administració educativa en la creació, la  
construcció i el sosteniment dels centres docents públics, així com la intervenció en els òrgans de gestió. 
En aquest mateix sentit, cal tenir en compte l’article 29.2.p de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 
4. El Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle 
d’educació infantil, disposa que la Conselleria d’Educació i Cultura en coordinació, si escau, amb els 
consells insulars configurarà un mapa escolar de l’educació infantil de primer cicle a les nostres Illes.  
 
5. Mitjançant el Decret 131/2008, de 28 de novembre, s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils 
públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, al qual correspon l’elaboració del mapa 
escolar de l’educació infantil de primer cicle a les Illes Balears abans esmentat.  
 
La xarxa d’escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està formada pels 
centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat d’aquesta Comunitat Autònoma, així com 
pels que són de titularitat dels consells insulars, dels municipis i de les institucions o organismes que 
formen part del sector públic de les esmentades entitats que, de manera voluntària, s’integrin a la xarxa 
mitjançant la subscripció del conveni corresponent. 
 
També poden subscriure aquests convenis les entitats públiques que tenguin interès a crear places de 
primer cicle d’educació infantil mitjançant la construcció d’un nou centre. 
 
6. El Batle de Petra s’ha dirigit al director de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància i li ha 
manifestat l’interés perquè hi hagi suficients places de primer cicle d’educació infantil 
 
7. És la voluntat de l’Ajuntament de Petra donar compliment a la normativa vigent i, en especial, adaptar-
se a la recent normativa en matèria de centres de primer cicle d’educació infantil i atenció educativa a la 
primera infància. 
 
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, 
segons preveu l’article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb les següents 
 
Clàusules 
 
Primera. Objecte del conveni 
Aquest Conveni té per objecte fixar la col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, a través de la 
Conselleria d’Educació i Cultura, i l’Ajuntament de Petra per millorar l’oferta de places públiques de primer 
cicle d’educació infantil, atenent a les necessitats de ...(6), i afavorir la qualitat educativa dels centres. 
Amb aquest objectiu, ambdues parts es comprometen a dur a terme: 
a) La creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil.   
b) El sosteniment de centres de primer cicle d’educació infantil. 



c) La millora de l’organització i el funcionament dels centres que integrin la xarxa i la col·laboració en 
matèria d’assessorament psicopedagògic als centres i als serveis per  a famílies. 

d) L’oferta d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies 
amb infants menors de tres anys, tenguin o no el seu fill escolaritzat.  

e) La detecció, el diagnòstic i la integració dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu i 
el suport a ells i, si escau, a les seves famílies. 

 
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, L’Ajuntament de Petra afavorirà les condicions educatives de la 
primera infància les escoles infantils de titularitat de l’Ajuntament de Petra formaran part de la xarxa 
d’escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Segona. Centres i serveis educatius  
  
Els serveis educatius que desenvolupa l’Ajuntament de Petra, tenint en compte els apartats c, d i e de la 
clàusula 1 d’aquest Conveni, són els següents: 
 
- Oferta d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les 
famílies amb infants menors de tres anys, tenguin o no el seu fill escolaritzat. 
- Activitats encaminades a la detecció, el diagnòstic i la integració dels infants amb necessitats 
específiques de suport educatiu i el suport a ells i, si escau, a les seves famílies. 
 
 L’ajuntament de Petra no és titular de cap escola d’educació infantil però té interès en fomentar les 
condicions educatives de primer cicle d’educació infantil. 
 
 
Tercera. Compromisos i drets de l’ajuntament de Petra  
1. En el marc dels objectius fixats a la clàusula 1, amb la subscripció d’aquest conveni, l’ajuntament de 
Petra adquireix els següents compromisos: 
a) Participar en els programes de col·laboració entre administracions inclosos en els Plans biennals 
d’Actuació per a l’Educació de la Primera Infància, així com en els plans i programes que elabori l’Institut 
per a l’Educació de la Primera Infància, per tal de millorar les condicions educatives de la primera infància 
i les capacitats educatives de les seves famílies en els centres de què és titular. 
 
b) Afavorir la formació del personal, docent i no docent, facilitant-li la participació en els cursos i activitats 
de formació que s’organitzin. 
 
c) Facilitar els mecanismes o procediments de supervisió del funcionament dels centres que l’Institut per a 
l’Educació de la Primera Infància posi en marxa. 
 
d) Presentar, en el darrer trimestre de cada any (a partir de 2009), una memòria explicativa de la situació 
de l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil. 
 
e) Posar a disposició de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància la informació que li sigui 
requerida, en els terminis que s’estableixin i a través de les eines que se li indiquin, segons allò que 
disposa la clàusula següent, referida als distints aspectes del funcionament de les escoletes i de la realitat 
de la primera infància del municipi. 
 
f) Facilitar a l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància la supervisió dels centres de què sigui titular i 
dels serveis i programes relatius a l’educació de la primera infància. 
 
g) Fer constar, en la retolació, informació, comunicacions i publicitat referida al centre, la col·laboració de 
la Conselleria d’Educació i Cultura i la seva pertinença a la Xarxa d’Escoletes Públiques, mitjançant els 
logos corresponents i d’acord amb les instruccions que es dictin.  
 
2. La subscripció d’aquest Conveni permet a l’Ajuntament de Petra participar en les convocatòries d’ajuts 
que convoqui la consellera d’Educació i Cultura per a la creació i consolidació de places de primer cicle 
d’educació infantil, per al sosteniment de centres de primer cicle d’educació infantil i per a l’oferta 
d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants 



menors de tres anys, tenguin o no el seu fill escolaritzat, i per al funcionament de serveis educatius 
d’atenció primerenca. Els criteris de distribució dels ajuts són els establerts als articles 5 a 7 del Decret 
131/2008. 
 
A més, L’Ajuntament de Petra comptarà amb la informació i l’assessorament que li proporcioni la 
Conselleria pel que fa a les escoletes i l’atenció educativa de la primera infància, en el marc d’aquest 
conveni. 
 
Quarta. Compromisos de la Conselleria d’Educació i Cultura 
Amb la subscripció d’aquest conveni, la Conselleria d’Educació i Cultura  adquireix els següents 
compromisos: 
 
a) Aprovar dins el primer trimestre de cada any, d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries i 
mitjançant ordre, la quantia dels mòduls en base als quals es faran les convocatòries dels ajuts 
corresponents per a la creació, la consolidació i el sosteniment de centres de primer cicle d’educació 
infantil, així com per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament de 
serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, d’acord amb el que 
estableix l’article 8 del Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa 
d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància. 
 
b) Tenir en compte les necessitats de l’Ajuntament de Petra i els diferents municipis i illes de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears en l’elaboració del Pla biennal i programes que elabori l’Institut per a 
l’Educació de la Primera Infància. 
 
c) Facilitar a l’Ajuntament de Petra les eines perquè aquest pugui facilitar la informació en relació a 
l’organització i el funcionament dels centres que integrin la xarxa i dels serveis per a famílies a què fa 
referència la clàusula anterior (apartat 1c). 
 
d) Afavorir la formació del personal docent, facilitant la participació en els plans de formació permanent del 
professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura. 
 
e) Comunicar a l’Ajuntament de Petra les actuacions que es realitzin en el si de l‘Administració 
autonòmica relacionats en concret amb l’objecte de la Xarxa i la millora de l’atenció educativa de la 
primera infància en general i posar  a la seva disposició tota aquesta informació. 
 
Cinquena. Participació de les famílies 
Ambdues parts es comprometen a col·laborar per a la utilització dels centres educatius com a espais de 
serveis integrals per a totes les famílies amb infants d’edats corresponents a educació infantil, de manera 
que puguin esdevenir, de mica en mica, espais on les famílies de l’entorn puguin trobar referents 
d’informació, d’assessorament, de documentació, de formació, de diàleg amb altres famílies i, en general, 
per a tot allò que els pugui significar un acompanyament positiu en el procés de configuració de les seves 
capacitats i projecte parentals.  
 
Sisena. Seguiment del conveni 
Es constituirà una comissió mixta de seguiment d’aquest Conveni, formada per: 
 
- Tres membres en representació de la Conselleria d’Educació i Cultura. Un d’ells serà el director de 
l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, o persona en qui delegui; els altres dos seran nomenats 
per la consellera d’Educació i Cultura, a proposta del director de l’Institut per a l’Educació de la Primera 
Infància. 
- Tres membres en representació de ), nomenats per    
 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts, que ho ha de sol·licitar amb una antelació 
mínima de deu dies. 
 
Setena. Vigència 
 



Aquest conveni té una durada indefinida, excepte denúncia d’alguna de les parts amb un mínim d’un mes 
d’antelació a la data en què es vulgui rescindir. Ara bé, ambdues parts hauran de complir amb els 
objectius i els compromisos derivats de la firma d’aquest conveni i del que estableix el Decret 131/2008, 
així com amb les obligacions que estableix la normativa de subvencions, en el cas de haver percebut ajuts 
d’acord amb l’establert a la clàusula 3. 
 
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars. 
 
............................................, ........ de ............................ de 200..... 
 
Per la Conselleria d’Educació i Cultura  Per  l’Ajuntament de Petra” 
 
 
 6.- ADHESIÓ PROGRAMA “VACANCES EN PAU”.- 
 
 Pren la paraula el Sr.Batle dient que no recorda si altres anys es duia a plenari o no aquesta adhesió 
al programa. De seguida explica un poc de què es tracte i amb que consisteix l’objectiu, així com la labor 
que du l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí. 
 Per part del Sr. Miquel Jaume, portaveu d’UM, no fa cap comentari al respecte. 
 El Sr. Miquel Santandreu, portaveu del PP, en primer lloc li sorprèn que es dugui a plenari per 1ª 
vegada quan ha tengut constància que feia uns anys que l’Ajuntament s’hi adheria, i que en segon lloc se 
n’hauria de fer més publicitat. 
 Contesta el Sr.Batle dient que els altres anys sempre es sol·licitava l’adhesió a darrera hora, i que 
respecte a la publicitat sempre se n’ha feta i concretament a finals de maig es tenen diferents activitats 
programades al respecte. 
 Sotmet a votació aquest punt de l’ordre del dia per part del Sr.Batle, resulta aprovat per unanimitat 
dels membres presents a aquest Plenari l’adhesió al programa “Vacances en Pau” proposat per l’Associació 
d’Amics del Pobles Sahrauí. 
  
 7.- ASSIGNACIÓ NOMS DE DIVERSOS CARRERS I PLAÇA DE LA LOCALITAT.- 
 
 Per part del Sr.Batle exposa la necessitat de donar noms a dos trams de carrers i una plaça que 
actualment no en tenen, com a resultat d’espais públics contemplats a les NNSS de dues urbanitzacions. 
Concretament es proposa els noms del rei Jaume I i del rei Jaume III (reis de Mallorca) pels dos trams de 
carrers i el de Plaça de la Rectoria Vella per anar en consonància amb el nom que es coneixia popularment 
la finca. 
 Acabada l’exposició cap dels dos portaveus dels grups municipals UM i PP, fan ús de la paraula, 
passant el Sr.Batle a votació d’aquest punt de l’ordre del dia, aprovant per unanimitat dels regidors 
assistent en el Plenari, l’assignació dels noms dels trams de carrers i plaça de la localitat, en el forma que 
es detallen a continuació: 
 Carrer del Rei Jaume I: Perllongació del carrer Forà que comprèn des del carrer Capellà Penya 
fins al Camí des Cós. 
 Carrer del Rei Jaume III: Perllongació del carrer d’en Font que comprèn des del carrer des 
Capellà Penya fins al camí des Cós. 
 Plaça de la Rectoria Vella: Espai públic destinat a aparcament i parc infantil comprès entre el 
carrer des Barracar Alt, carrer de la Mare de Déu de Lluc i carrer de la Rectoria Vella. 
 
 8.- APROVACIÓ CONVENI S’ALTRA SENALLA.-  
 
 Pren la paraula el Sr. Batle per exposar aquest punt de l’ordre del dia, i diu que es tracta de signar 
un conveni de conscienciació per realitzar compres de comerç just, amb garanties que en l’elaboració 
d’aquest productes i/o aliments no s’hagin utilitzat infants, fora intermediaris, que els beneficis 
repercutesquin en els mateixos productors, etc., en definitiva promoure aquestes compres que tenguin 
aquestes garanties. 



 Acabada la breu exposició cap dels dos portaveus dels grups municipals UM i PP, tampoc fan ús 
de la paraula a aquest punt de l’ordre del dia, passant-lo el Sr.Batle a votació, i resultant aprovat per 
unanimitat dels regidors assistent en el Plenari, el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el 
Casal de la Pau s’Altra Senalla de Manacor que es transcriu literalment a continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’IL·LUSTRÍSSIM AJUNTAMENT DE PETRA I EL CASAL DE 

LA PAU – S’ALTRA SENALL DE MANACOR 
 

En ..... a .... de ..... 20XX 
 
 D’una part, el Sr. Joan Font i Massot, Batle de l’il·lustríssim Ajuntament de Petra. 
 
 I de l’altra, la Sra. Joana Maria Galmés Llodrà, Presidenta de l’Associació Casal de la Pau – 
S’Altra Senalla de Manacor. 
 
 Intervenen en funció dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats que per a convenir, 
en nom de les entitats que representen, tenen conferides i 
 
EXPOSEN 
 
 L’Associació Casal de la Pau – S’Altra Senalla de Manacor promou, junt amb altres 5 entitats, un 
projecte finançat per l’Agència de Cooperació del Govern de les Illes Balears de promoció de la Compra 
Pública Ètica dins l’Administració Pública a les Illes Balears. S’Altra Senalla de Manacor ofereix un servei 
d’assessorament gratuït als Ajuntaments que s’adhereixen a aquest conveni per introduir la CPE a les 
compres i contractació pública de dita administració.  
 
 L’Ajuntament precisa d’un assessorament i acompanyament per introduir la CPE en les seves 
activitats habituals. Per aquests motius i dins les normes que resulten d’aplicació a cada una de dites 
entitats, acorden subscriure el present conveni conformement a les següents 
 
CLÀUSULES 
 
 PRIMERA.- L’objecte del present Conveni és d’establir un marc de col·laboració en activitats de 
mutu interès per la seva transcendència social i medi ambiental. 
 
 SEGONA.- El Casal de la Pau – S’Altra Senalla de Manacor facilitarà una enquesta a l’Ajuntament 
de .... per tal d’obtenir la informació necessària relativa a la situació actual de les compres i la contractació 
pública de enquesta. 
 
 TERCERA.- El Casal de la Pau – S’Altra Senalla de Manacor elaborarà una diagnosi amb la 
informació obtinguda i proposarà a l’Ajuntament el ventall de possibilitats de que disposen per implantar la 
CPE a la seva administració. 
 
 CUARTA.- L’Ajuntament de Petra realitzarà un mínim d’una acció en promoció de la CPE o el 
Comerç Just abans de dia 30 de juny de 2010. 
 
 QUINTA.- La signatura d’aquest conveni no suposa cap tipus d’aportació econòmica per part de 
l’Ajuntament de Petra per la feina que el Casal de la Pau – S’Altra Senalla de Manacor durà a terme 
(assessorament, enquesta, diagnosi). No obstant això, l’Ajuntament es farà càrrec de les despeses pels 
productes que decideixi incorporar a les seves activitats. 
 
 SISENA.- L’Ajuntament de Petra designarà una persona dins de l’Ajuntament que s’encarregarà 
del projecte de CPE i serà el contacte amb qui treballarà el Casal de la Pau – S’Altra Senalla de Manacor. 
 
 SETENA.- El Casal de la Pau – S’Altra Senalla de Manacor farà difusió als mitjans de 
comunicació de les accions que l’Ajuntament de Petra dugui a terme en favor del Comerç Just o la CPE.  
 



 VUITENA.- El Conveni entrarà en vigor a partir de la signatura del mateix i la seva vigència serà 
fins al dia 30 de juny de 2010. Aquest conveni es podrà renovar anualment si ambdues parts hi estan 
interessades i tenen possibilitats per seguir-ho desenvolupant. 
 I en prova i conformitat es subscriu el present conveni, per exemplar duplicat, en el lloc i data 
inicialment indicats. 
 
       PER L’AJUNTAMENT DE              PEL CASAL DE LA PAU – S’ALTRA 
  PETRA     SENALLA DE MANACOR 
 
 Signat: Joan Font i Massot Signat: Joana Maria Galmés Llodrà  
 
 
 9.- MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL.- 
 
 El Sr.Batle atorga la paraula al regidor Sebastià Reixac per exposar aquest punt de l’ordre del dia.  
El Sr.Reixac proposa la modificació de la Plantilla orgànica i catàleg dels llocs de feina amb la inclusió de 
personal eventual. Argumenta que aquest Ajuntament mai ha tengut personal eventual dins de la seva 
plantilla i la idea és que aquest sigui personal de confiança de l’equip de govern i que s’encarreguin de 
diferents tasques municipals. També diu que hi ha altres Ajuntament que en tenen i proposa la creació de 
sis places de personal eventual sense cap tipus de retribució o que la seva retribució sigui zero euros. 
 Pren la paraula el Sr. Miquel Jaume, portaveu d’UM i diu que aquesta proposta de l’equip de 
govern no l’entén. 
 El portaveu del PP, Miquel Santandreu, demana per quin tipus de vinculació laboral tendrà aquest 
personal. 
 Contesta el Sr.Reixac dient que va fer una consulta al Secretari i va dir que aquest personal no 
havia d’estar d’alta a la Seguretat Social. Al mateix temps ell, com a advocat considera que el salari 
d’aquest personal ha de ser d’un euro. Afegeix que aquesta figura de personal eventual existeix a Porreres i 
a Esporles, i es tracta de gent, en responsabilitat municipal, que col·labora en diferents camps, com les 
festes municipals, teatre i altres activitats que puguin organitzar, i que no és la figura de voluntariat. També 
diu que si per part de l’oposició s’han d’informar al respecte o tenen qualque dubte legal sobre l’informat 
per part del Secretari municipal, no hi ha cap inconvenient en deixar aquest punt sobre la mesa. Reconeix 
el Sr.Reixac que tampoc ho té molt clar, però que el Secretari diu que sí. A continuació posa un exemple, 
per una part, dels regidors dels Ajuntaments de fa uns anys que feien molta feina i tenien molta 
responsabilitat sense cobrar res, i per l’altra del personal eventual que existeix a diferents Conselleries del 
Govern de les Illes Balears. 
 El Sr. Miquel Jaume s’interessa per l’objectiu d’aquest personal. 
  Contesta el Sr. Sebastià Reixac dient que aquest personal, prèviament nomenat pel Batle, ha de 
poder fer feina legalment, sense cobrar i amb autoritat i torna a insistir en la legalitat d’aquesta figura, que 
considera que encara està molt a l’aire. Ara posa un exemple d’una persona jubilada que s’encarregui dels 
arbres a llocs públics. 
 El Sr. Miquel Santandreu demana on es regula legalment la seva situació com a personal públic. 
 Contesta novament el Sr. Reixac dient que segons consta a l’informe del funcionari, a l’Estatut del 
Funcionari i en la Llei de Bases de Règim Local. 
 Afegeix el Sr. Miquel Santandreu, que a l’Estatut i a la Llei s’han de contemplar sempre un temps 
de dedicació amb uns horaris i unes retribucions per la feina que s’ha encomanada. I acaba dient que no ho 
vol clar el que proposa realitzar l’equip de govern. 
 Sense res més a comentar al respecte per part dels assistents el Sr.Batle considera que ja que aquest 
punt ha estat ben debatut, i el sotmet a votació amb el resultat següent: 

Vots emesos:   11 
A favor:   6 (PSM) 
Abstencions:   2 (UM) 
En contra:  3 (PP) 



Atès el resultat de la votació s’acorda per majoria dels membres de la Corporació l’aprovació de la 
modificació de la Plantilla Orgànica municipal, amb la inclusió de 6 places de personal eventual sense 
retribució. 

 
10.- ESCRITS I SOL·LICITUDS.- 
 

 En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Batle diu que s’hi presenta una moció del grup PSM 
municipal sobre el dret d’autodeterminació i que llegeix de seguida íntegrament. 
 Acabada la seva lectura, el Sr. Miquel Jaume en representació d’UM diu que estan d’acord en 
votar a favor. 
 El portaveu del PP Miquel Santandreu, s’interessa per la definició de la paraula 
“autodeterminació” de la moció presentada, si aquesta es pot interpretar dins del marc de la Constitució 
Espanyola o està fora i es refereix més a independència política del territori. També afegeix que el 
concepte de sobirania no és del poble en sí, sinó que és del poble espanyol. Pel que fa referència a tot el 
demès ells hi estan d’acord. També dóna la benvinguda a l’Ajuntament de Petra dins del col·lectiu de 
municipis que creuen en les consultes populars, ja que l’actual equip de govern fins fa poc temps no hi 
creia. 
 Contesta el Sr.Batle dient que la paraula “autodeterminació” que consta a la moció en cap moment 
vol decantar del que diu la Constitució Espanyola. També afegeix que tot poble té dret a decidir, sempre 
dins del marc legal que tenim. 
 Per acabar, el Sr. Miquel Santandreu ratifica les paraules que ha dit respecte a la sobirania del 
poble espanyol. 
 
 Sense res més a comentar al respecte per part dels assistents, el Sr.Batle considera sotmet a votació 
la moció presentada amb el resultat següent: 

Vots emesos:   11 
A favor:   8 (PSM i UM) 
Abstencions:   0 
En contra:  3 (PP) 
Atès el resultat de la votació s’acorda per majoria dels membres de la Corporació l’aprovació de la 

moció presentada per part del grup municipal PSM de Petra, i que es transcriu a continuació: 
 

“Assumpte: Moció sobre el dret a decidir i consultes populars 
 
El grup municipal del PSM DE PETRA presenta a la consideració del Ple la següent 
 

M O C I Ó  
En una democràcia, el poble és el dipositari de la sobirania i a ell li correspon el dret a decidir el seu futur. 
Els pobles de les Illes Balears són titulars del dret d’autodeterminació. 
 
En un sentit més ampli, tot estat democràtic ha de garantir als seus ciutadans la participació en els 
assumptes públics. El referèndum, com a institut de democràcia directa, és una de les fórmules més 
poderoses de participació.  
 
La desmotivació política, l’allunyament dels ciutadans dels afers públics i la baixa participació electoral, 
són fenòmens creixents: la recepta per tractar l’apatia democràtica és més democràcia. Convidar els 
ciutadans per decidir per si mateixos qüestions de transcendència pública, sobretot si també se’ls reconeix 
el dret a promoure les consultes, pot servir de revulsiu i d’aprofundiment democràtic.  
 
L’Estatut recull la competència de desplegament sobre les consultes populars (art. 31.10), mentre que la 
Constitució Espanyola, incomprensiblement, reserva a l’Estat l’autorització per a tota convocatòria (art. 
149.1.32). El Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d’octubre de 2001, va aprovar, per 
unanimitat, una proposició no de llei que instava el Govern a elaborar una llei de consultes populars.  
 



Això no obstant, no existeix encara una regulació dels referèndums per al conjunt de les Illes Balears ni 
els d’abast illenc, mentre que la llei de bases de règim local i la llei balear de règim local regulen la 
consulta popular municipal. 
  
Per tot això, el Ple de l’ajuntament d DE PETRA adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- El Ple de l’ajuntament de PETRA afirma el dret a decidir el seu futur dels pobles de les Illes 
Balears. 
 
Segon.- El Ple de l’ajuntament de PETRA insta a l’elaboració d’una llei que reguli les consultes populars a 
l’àmbit de les Illes Balears, incloses les consultes de caràcter insular que han de ser competència dels 
Consells.  
 
Tercer.- El Ple de l’ajuntament de PETRA es compromet a col·laborar institucionalment amb les iniciatives 
locals que pretenguin la celebració de referèndums. 
 
 Petra, 26 d’abril de 2010.- 
 Signat: Joan Font i Massot 
 
 11.- DECRETS DE BATLIA.- 
 
 El Sr.Batle demana als regidors presents si tenen res a comentar sobre les Resolucions de Batlia 
dictades des del darrer plenari ordinari i repartides una còpia de cada una d’elles amb la documentació 
d’aquest plenari.  
 El Sr. Miquel Jaume d’UM diu que no en farà cap comentari. 
 El Sr. Miquel Santandreu del PP, en primer lloc s’interessa per un contenciós que s’ha posat contra 
l’Ajuntament i en segon lloc referent al pagament d’una minuta d’advocats sobre un contenciós contra 
SGAE. 
 El primer assumpte és contestat per part del Sr. Batle i li pareix que es refereix a un contenciós 
interposat per part d’una persona que va xocar contra una arada el dissabte de la Mostra d’Art i Empresa 
ara fa dos anys, i que reclama una quantitat dels danys del cotxe; la qual cosa s’ha passat a la companyia 
que té contractada l’assegurança de responsabilitat civil municipal. 
 La segona qüestió plantejada pel Sr. Miquel Santandreu és contestada per part del Sr.Sebastià 
Reixac i diu que el procediment que es va interposar contra l’Ajuntament en reclamació de quantitats s’ha 
arxivat i per tant la minuta correspon a les despeses del nostre advocat. 
  
 Sense més comentaris dins d’aquest punt, es passa a tractar el següent de l’ordre del dia. 
 
 12.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
 El Sr.Batle torna donar la paraula als regidors presents, en aquest cas per si volen comentar 
qualque cosa o formular precs i/o preguntes. 
 El Sr. Miquel Jaume d’UM diu que en aquest punt tampoc farà cap comentari. 
 A continuació el Sr. Miquel Santandreu s’interessa pel tall d’aigua a la xarxa municipal i a que ha 
estat degut. 
 Contesta el Sr.Batle dient que ha estat una rompuda al carrer de Ciutat cantonada amb el carrer de 
Manacor, i que a hores d’ara ja està arreglada i que el servei d’aigua ja torna funcionar normalment. 
 El Sr. Santandreu ara formula un prec i fa referència a diferents queixes per part de ciutadans que 
l’Ajuntament els ha cobrat més tones d’aigua que les que marquen els seu comptadors, per tant demanaria 
als qui fan les lectures que vagin alerta i que s’hi mirin més. 



 Contesta el Batle que sempre n’hi ha qualcuna d’aquestes equivocacions, i que els ciutadans han de 
venir a les oficines a fer la reclamació i que una vegada comprovada no hi ha cap inconvenient per tornar-
los els doblers, en cas de que sigui correcta. 
 Acabades les intervencions dels regidors, ara el Sr.Batle atorga la paraula a la gent del públic per 
formular qualque prec o pregunta. No hi ha ningú que faci cap comentari. 

 
No es produeixen més intervencions i per això el Sr. President aixeca la sessió, essent les 23.00 

hores, de tot el qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific.  
 
  Vist i Plau      El Secretari Habilitat. 
  El Batle. 

 
  

Signat: Joan Font Massot.     Signat: Miquel Febrer Roca.  


