ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA
28 DE MAIG DE 2009, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a vint-i-vuit de maig de dos mil nou es
reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de sessions de
la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la
presidència del Sr. Batle i amb l´assistència del Sr.
Secretari, a fi de celebrar una sessió ordinària en primera
convocatòria.
SENYORS ASSISTENTS: Batle-President, D. Guillem Crespí
Sastre; Regidors: D.ª Jacqueline Volait Matrat, D. Llorenç
Cabot Campins; D. Sebastián Alorda Roig, D. Luis López
García, D. Francisco Casellas Femenias, D. Miquel Angel
Coll Canyelles i D. Antoni Coll Ballester; excusant la seva
absència Dª. Maria Eugènia Pou Mulet.
Essent les 13.30 hores el Sr. Batle declara oberta
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:

la

LECTURA I APROVACIÓ DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Les actes
de les sessions ordinària i extraordinària del dia 31 de
març i 7 de maig de 2009 son aprovades per unanimitat.
CORRESPONDÈNCIA, DISPOSICIONS OFICIALS, DECRETS BATLIA,
ACTUACIONS BATLIA.- Per part de l’infrascrit es dóna compte
de la següent correspondència i disposicions oficials:
-D’un escrit del Consell de Mallorca (Departament de
Cultura i Patrimoni), de declaració de Bé d’Interès
Cultural, amb categoria de conjunt històric a favor de Ses
Coves. (Expte. 151/07).
-D’un escrit del Consell de Mallorca (Departament de
Cultura i Patrimoni), de declaració de Bé d’Interès
Cultural, amb categoria de conjunt històric a favor de Ses
Alqueries. (Expte. 152/07).
-D’un escrit del Consell de Mallorca (Departament de
Cultura i Patrimoni), de declaració de Bé d’Interès
Cultural, amb categoria de conjunt històric a favor de Ses
Olleries. (Expte. 153/07).
-Del Decret de Batlia de data 26 de març de 2009, de
presentació de l’al.legació al Pla Director Sectorial de

Carreteres
de
l’Illa
de
Mallorca,
sol.licitant
una
modificació del programa de construcció de la variant de
Santa Eugènia perquè a l’any 2010 es puguin iniciar els
treballs de planificació i redacció del projecte.
-Del Decret de Batlia de data 31 de març de 2009, de
declaració dies laborables el 18, 19 i 20 d’abril de 2009,
per la brigada municipal.
-Del Decret de Batlia de data 31 de març de 2009, de
nomenament al Sr. Bartolomé Mulet Canals (auxiliar de
policia local) en representació de l’Ajuntament de Santa
Eugènia, com a vocal del Consell de Coordinació de les
Policies Locals dels Municipis del Pla de Mallorca.
-Del Decret de Batlia de data 31 de març de 2009, de
nomenament del Sr. Bartolomé Mulet Canals (auxiliar de
policia local) en representació de l’Ajuntament de Santa
Eugènia, com integrant de la comissió tècnica del Consell
de Coordinació de les Policies Locals dels Municipis del
Pla de Mallorca.
-Del Decret de Batlia de data 31 de març de 2009, de
declaració de caducitat de l’expte. sancionador per
infracció
urbanística
contra
construccions
Pujol
Puigserver, S.L.
-Del Decret de Batlia de data 1 d’abril de 2009, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/
S’Estació, núm. 28.
-Del Decret de Batlia de data 1 d’abril de 2009, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/
S’Estació, núm. 30.
-Del Decret de Batlia de data 1 d’abril de 2009, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/
S’Estació, núm. 32.
-Del Decret de Batlia de data 1 d’abril de 2009, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/
S’Estació, núm. 34.

-Del Decret de Batlia de data 1 d’abril de 2009, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/
S’Estació, núm. 36.
-Del Decret de Batlia de data 1 d’abril de 2009, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/
S’Estació, núm. 38.
-Del Decret de Batlia de data 1 d’abril de 2009, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/
S’Estació, núm. 40.
-Del Decret de Batlia de data 1 d’abril de 2009, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/
S’Estació, núm. 42.
-Del Decret de Batlia de data 6 d’abril de 2009,
suspensió d’obres per executar-se sense llicència
polígon 2 parcel.la núm. 71.

de
al

-Del Decret de Batlia de data 14 d’abril de 2009, sobre la
modificació dels fitxers publicats al BOIB núm. 173 de data
09/12/2008, en aplicació de la Llei Orgànica de 15/1999 de
13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
-Del Decret de Batlia de data 23 d’abril de 2009,
suspensió d’obres per executar-se sense llicència
polígon 1 parcel.la núm. 316.

de
al

-Del Decret de Batlia de data 27 d’abril de 2009,
d’aprovació de projectes per la contractació de personal
per la constitució de l’escola d’estiu de Santa Eugènia.
-Del Decret de Batlia de data 28
nomenar com a director tècnic de les
per a ciclistes al camp d’en Sec” a
Sr.
Rafel
Balaguer
Montaner
i
coordinadora en matèria de seguretat
Alorda Socias.

d’abril de 2009, de
obres “Area de descans
l’arquitecte municipal
com
aparelladora
i
i salut la Sra. Isabel

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS I LES ENTITATS PÚBLIQUES INTERESSADES, PER MILLORAR
L’OFERTA DE PLACES PÚBLIQUES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ
INFANTIL I LES CONDICIONS EDUCATIVES DE LA PRIMERA
INFANCIA.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual dona
lectura al següent conveni, que fou informat favorablement

per la Comissió Informativa General en la seva reunió del
passat 25 de maig, que s’adjunta com annex.
A continuació pren la paraula el regidor Sr. Coll
Ballester, en representació del grup municipal d’Entesa per
Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual diu que al seu grup
li sembla bé la signatura de l’esmentat conveni.
Per unanimitat dels assistents s’aprova el Conveni.
PROPOSTA DE QUADRE SANCIONADOR PER INFRACCIONS DE LA LLEI
SOBRE TRÀFIC, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT
VIAL.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist el
dictamen favorable emès per la Comissió Informativa General
en la seva reunió de data 25 de maig de 2009, proposa al
Ple:
- Aprovar la proposta, que s’adjunta com annex, del quadre
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat vial
- Publicar-la al BOIB per a general coneixement.
Seguidament el Sr. Batle assenyala que com a conseqüència
del Conveni signat amb la Conselleria d’Economia i Hisenda
per a la recaptació de les multes de trànsit, es fa
necessari aprovar el quadre sancionador, diu que la
proposta no té ànim recaptatori simplement de fer complir
la llei.
A continuació pren la paraula el Sr. Coll, en representació
del
grup
municipal
Entesa
per
Santa
Eugènia-Unió
Mallorquina, el qual diu que al seu grup li pareix bè la
proposta però l’important es que s’apliqui per a tothom
igual els 365 dies a l’any i les vint-i-quatre hores de
cada dia ja que si no es així no té sentit aprovar-la; al
mateix temps que suggereix que per les festes s’informi que
s’han de respectar les senyalitzacions.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per unanimitat
dels assistents.
PRECS I PREGUNTES.- Pren la paraula el regidor Sr. Coll
Ballester, com a portaveu del grup municipal Entesa per

Santa Eugènia-Unió Mallorquina,
següents precs i preguntes:

el

qual

formula

els

1) Com esta el projecte del teatre, es pensa fer alguna
modificació de les NN.SS. per contemplar el seu ús i
si ens han contestat sobre la seva inclusió dins del
POS.
2) S’aplica el Conveni laboral.
3) Per què s’ha esperat tant a començar les obres del POS
2008, de canalització de les aigües pluvials, i s’ha
comencen ara 25 dies abans d’acabar l’escola, per tant
pregunta que ja que s’ha esperat tant hi ha algun
motiu per no esperar que s’acabi l’activitat escolar.
4) En relació als pins de l’Estació pregunta si es cuiden
ja que n’hi ha un que s’està morint.
5) Per què no estan indicades les obres del Plan E.
6) Prega que les convocatòries del Ple es facin per
correu electrònic.
7) Demanar perquè el concurs d’aviram en lloc de concurs
va passar a mostra.
8) Que va costar la mostra d’eines antigues.
9) La gespa del camp de futbol esta molt crescuda, pel
que prega que es cuidi i més quan ha costat tant.
10) La brigada contractada dins del Conveni SOIB-CCLL ha
fet camins nets del municipi però no han llevat pedres
i molesten, a més sabem que es varen dipositar
branques dins finques dels veïnats, pel que considera
que si l’IDI
ho autoritza es podria emprar la seva
finca per fer el dipòsit, el que pensem es que no s’ha
de fer ús de les finques particulars com a dipòsit.
11) Quan es disposarà de l’autorització dels propietaris
de les finques per fer la connexió de les aigües
brutes al nucli de Ses Coves.
12) Si ha estat declarat el interès general per a dur a
terme les obres dins del camp d’en sec i des pinar des
senyor, i a quines empreses es va convidar per fer les
obres des pinar des senyor.
13) Si per part de l’Ajuntament s’ha fet cap arreglo a la
Cova de Lourdes amb el que es va recaptat del bingo
solidari.
14) Si l’Ajuntament pensa acudí a la línea de l’ICO per
pagar a proveïdors en el cas que tengui problemes de
tresoreria.

15) Quan es disposarà de la liquidació del pressupost de
l’any 2008.
En relació a la primera de les preguntes, el Sr. Batle
contesta que l’ús de l’edifici polivalent s’ha previst dins
la tramitació de la revisió de les NN.SS.
A la segona de les preguntes, el Sr. Batle contesta que les
retribucions previstes en el Conveni Laboral es començaran
a aplicar a la nomina del mes de juny.
A la tercera pregunta, el Sr. Batle contesta que si s’ha
retrasat tant l’execució de l’obra de canalització de les
pluvials al carrer de Josep Balaguer es deu a que, després
de la fira que era quan havien de començar, va sorgir el
Plan E i al contractista no li anava be començar-les.
A la quarta pregunta, el Sr. Batle diu que la contestarà a
la propera sessió plenària.
A la quinta, el Sr. Batle contesta que la competència per
col·locar-lo es del constructor i que des del passat
dilluns el cartell es dins la nau municipal i el
constructor avisat.
A la sexta, diu el Sr. Batle que li sembla bé que les
convocatòries de les sessions plenàries es facin per PDF,
ara bé la recepció de la convocatòria s’ha de fer de forma
personalitzada.
A la sèptima, el regidor-delegat de fires, Sr. López,
contesta que amb els responsables de Natura Parc es va
decidir fer mostra d’aviram en lloc de concurs, derivat de
la situació económica general, partint d’una petició de la
Fundació Natura Parc, que des de l’Ajuntament aren
comprendre.
Si
be,
el
regidor
vol
manifestar
que
l’aportació de l’Ajuntament ha estat la mateixa de l’any
passat.
A la vuitena, el Sr. batle diu que es contestarà a la
propera sessió plenària.
A la novena, el Sr. Batle contesta que es revisarà la gespa
del camp de futbol, si be es va acordar amb l’Atl·letic

Santa Eugènia, que abans de començar la temporada es faria
el manteniment anual, per tal d’optimitzar recursos.
A la dècima, el regidor-delegat de manteniment, Sr. Alorda,
contesta que les branques que s’han tirat a les finques
privades es perquè son seves, corresponen a neteja d’arbres
de les pròpies finques que donen als camins.
A la onzena, el Sr. Batle contesta que s’està pendent de
dues finques perquè ens donin el permís de trànsit de la
xarxa de les agües brutes.
A la dotzena, el Sr. Batle contesta que en les obres des
camp d’en sec es va convidar a les empreses Sanitrans, Man,
que va dir que no li interessava i Es Macs. Abans de la
seva
adjudicació,
les
obres
van
venir
informades
favorablement per Patrimoni.
En relació a les obres des pinar des senyor diu que encara
no s’ha iniciat l’expedient de contractació.
A la tretzena, el Sr. Batle contesta que a la Cova de
Lourdes no s’ha pogut executar l’instal·lació de la barana
per manca de temps del personal de la brigada.
A la catorzena, el Sr. Batle contesta que fins el mes de
febrer les factures a proveïdors estan pagades.
A la quinzena, l’infrascrit contesta que per part de
l’empresa Fornell ens han indicat que en uns quinze dies
tindrem la liquidació.
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca
la sessió essent les catorze hores i trenta minuts de la
qual com a Secretari estenc l’acta.

PROPOSTA QUADRE SANCIONADOR EN MATÈRIA DE TRÀNSIT,
CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIAL

Quantia multes infraccions circulació vehicles
1. Fets.
Circular 3/90 de la Federación Española de Municipios y Províncias
(FEMP), sobre criteris per a l.aplicació de la Llei de Tràfic i Seguretat Vial, i
precedents administratius.
Orientació i coneixement sobre el criteri de l’òrgan sancionador dels expedients
per infracció de les normes de tràfic i circulació de vehicles, sense perjudici de
la ponderació de les circumstàncies agreujants o atenuants que puguin
concórrer en determinats supòsits.
2. Fonaments de dret.
Arts. 67 i 68 del R.D.L. 339/1990, de 2 de març, text articulat de la Llei sobre
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, sobre quanties
màximes i competència per sancionar.
R.D. 1428/2003, de 21 de novembre, Reglament General de Circulació.
3. Resolució.
Es fixen les quanties de les sancions en matèria de trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial per les infraccions que es detallen:
Infracció

Precepte Sanció Proposta

Estacionar vehicle damunt la voravia
Estacionar vehicle damunt línia groga contínua
Estacionar vehicle a zona de càrrega i descàrrega
Estacionar a lloc prohibit per senyal corresponent
Estacionar vehicle a pas de vianants
Estacionar vehicle impedint l’accés a immoble
Estacionar vehícle obstaculitzant l’accès a l’immoble
Estacionar vehicle en doble fila
Estacionar vehicle en doble fila obstaculitzant el
trànsit greument
Estacionar vehicle en un creuer
Estacionar vehicle en un creuer amb perill per la
seguretat vial o obstaculitzant greument el trànsit
Estacionar vehicle a lloc destinat a vehicles oficials
o de servei públic
Abandonar un vehicle a la via pública
Circular amb un ciclomotor o motocicleta amb
silenciador ineficaç
Circular sense llum entre la posta i la sortida del sol

art.91.1
120 €
art.171.b
60 €
art.91.2.g 150 €
art.94.1.b
90 €
art.65.1.a
90 €
art.91.2.c 150 €
art.91.2.c 150 €
art.91.2.h
90 €

40 €
40 €
60 €
40 €
40 €
90 €
60 €
40 €

art.91.2.m 150 €
art.94.1.d
60 €

90 €
40 €

art.94.1.d

90 €

90 €

art.91.2.i
art.92.3

150 € 40 €
60 € 90 €

art.7.2.1
art.99.1.1

150 € 90 €
150 € 90 €

Circular amb ciclomotor o motocicleta sense casc de
protecció
art.118.1
No identificar conductor per titular de vehicle,
degudament requerit
art.72.32
Circular per l’esquerra en via de doble sentit o
circular en sentit contrari al permès
art.29.2
No respectar senyal que indica stop o cediu el pas art.151.2
Conducció temerària
art.3.1
Retirada de vehicle amb grua

150 € 80 €
310 € 60 €
450 € 100 €
150 € 90 €
300 € 300 €
60 €

Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Santa Eugènia per millorar l’oferta de places

públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions
educatives de la primera infància
Parts
Bàrbara Galmés Chicón, consellera d’Educació i Cultura, nomenada
pel Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes

Balears, pel qual es disposa el nomenament dels 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.

D. Guillem Crespí Sastre, Batle-President de l’Ajuntament de Santa
Eugènia, desde la seva elecció pel Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària el dia 16 de juny de 2007.
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. Entitats públiques que són titulars d’algun centre i no en creen de nous:

D’acord amb l’anterior, l’Ajuntament de Santa Eugènia, sol·licita la
incorporació a la Xarxa d’Escoles Infantils Públiques de les
escoletes de la seva titularitat.
7. És la voluntat de l’Ajuntament de Santa Eugènia 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 Santa Eugènia per millorar l’oferta de

places públiques de primer cicle d’educació infantil, atenent a les
necessitats de Santa Eugènia, 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, les escoles infantils de
titularitat de l’Ajuntament de Santa Eugènia formaran part de la
xarxa d’escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Segona. Centres i serveis educatius
L’Ajuntament de Santa Eugènia és titular de les escoles infantils
següents:
-ESCOLETA MUNICIPAL DE SANTA EUGENIA

Els serveis educatius que desenvolupa l’Ajuntament de Santa
Eugènia, tenint en compte els apartats c, d i e de la clàusula 1
d’aquest Conveni, són els següents:
Tercera. Compromisos i drets de l’Ajuntament de Santa Eugènia.
1. En el marc dels objectius fixats a la clàusula 1, amb la
subscripció d’aquest conveni, Ajuntament de Santa Eugènia,
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 Santa
Eugènia, 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 Santa Eugènia, 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 Santa
Eugènia 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 Santa Eugènia 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.

f) Comunicar a l’Ajuntament de Santa Eugènia 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 l’Ajuntament de Santa
Eugènia, nomenats pel Batle-President.

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.
Santa Eugènia a 24 de juny de 2009

Per la Conselleria d’Educació i Cultura Batle-President

