
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

EL DIA 6 DE MARÇ DE 2019 
 

  
 
Membres assistents: 
 Maria Ramon Salas  
 Joan Ferra Terrassa 
 Severiano Quevedo Mora  
 Dolors Nadal Llinàs 
 Marta Neus Lopez Cortés  
 Pere Josep Palou Mas  
 Vicenç Vidal Matas 
 Albert Salido Malberti  
 Pedro Anguera Villalonga  
  
 
Membres que excusen la seva assistència: 
 Antonio Bordoy Fernández 
 Francisca A. Torres de la Fuente  
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 6 de març de 2019, es reuneix a la sala d'actes de la Casa de la Vila, en 
primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència de la Sra. Batllessa Maria 
Ramon Salas, i amb l’assistència dels senyors regidors/es que es relacionen a l’encapçalament, 
amb l’objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretaria la Sra. Francisca Maimó Molina. 
 
 
1.-ACTA ANTERIOR.- La Presidenta pregunta si qualque membre de la corporació ha de fer 
qualque observació a l’acta de la sessió ordinària de dia 31 de gener de 2019. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.- EXPEDIENT176/2019.- APROVACIÓ CONVENI POLICIA TUTOR ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR I L’AJUNTMENT D’ESPORLES.- La Batlessa, Sra. 
Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
Vist l’esborrany del conveni de Col·laboració entre  l’Ajuntament d’Esporles i el de 
Banyalbufar per millorar la coordinació, el traspàs d’informació i la realització d’accions 
preventives conjuntes dels diferents serveis de policia tutor de cada ajuntament participant. 
Vist l’informe de secretaria-intervenció relatiu al procediment a seguir. 
Pel present venc a proposar el ple el següent acord: 
 

-  Aprovar el conveni de Col·laboració entre  l’Ajuntament d’Esporles i el de 
Banyalbufar per millorar la coordinació, el traspàs d’informació i la realització 



d’accions preventives conjuntes dels diferents serveis de policia tutor de cada 
ajuntament participant d’acord amb el següent text: 

Parts 

 

Sra. Maria Ramon Salas, batlessa presidenta de l’Ajuntament d’Esporles, nomenada en la 
sessió plenària de 13 de juny de 2015, en nom i representació d’aquest Ajuntament, en virtut 
del que disposen els apartats b i s de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, i l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears, d’atribucions del batle en matèria de convenis. 

 

Sr. Mateu Ferrà Bestard, batle president de l’Ajuntament de Banyalbufar, nomenat en la 
sessió plenària de 13 de juny de 2015, en nom i representació d’aquest Ajuntament, en virtut 
del que disposen els apartats b i s de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, i l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears, d’atribucions del batle en matèria de convenis.  

 

Antecedents 
 
1. L’actuació dels policies tutors en relació amb el tractament de persones menors d’edat 

s’ha d’ajustar a la Constitució de 1978, als tractats internacionals ratificats per Espanya i a 
la resta d’ordenament jurídic aplicable, especialment al que disposen la Llei orgànica 
1/1996, de 15 de gener, sobre protecció jurídica del menor; la Llei orgànica 5/2000, de 12 
de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (LORPM), i el Reial decret 
1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LORPM. Igualment es 
tendrà en compte la normativa autonòmica aplicable en els casos de menors d’edat. 
 

2. En relació amb la normativa autonòmica, l’article 18 de la Llei 17/2006, de 13 de 
novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i adolescència de les Illes 
Balears, indica les funcions dels ajuntaments com a administracions més properes als 
ciutadans i, en especial, en l’atenció als menors d’edat, per així garantir-ne el benestar i 
per exercir accions eficaces de caire preventiu, entre d’altres.  

 
3. La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques va dictar resolució per la qual es va 

aprovar el nou Programa Policia Tutor de les Illes Balears, resolució publicada al BOIB 
núm. 70 de 8 de juny de 2017. A l’any 2010 i 2012 els ajuntaments d’Esporles i 
Banyalbufar respectivament es varen adherir al Programa de Policia Tutor que ja 
impulsava el Govern de les Illes Balears. 

 
4. Els articles 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i 29.2 de la Llei 

20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, preveuen que 
per a la gestió dels seus interessos els municipis han d’exercir, entre d’altres, les 
competències de Policia Local i d’ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies 
urbanes de la seva competència. 



 
5. L’article 31 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 

Balears, abans esmentada, pel que fa als convenis intermunicipals. 
 
6. En l’àmbit educatiu, molts de menors d’edat cursen estudis en municipis diferents dels de 

residència, com és el cas dels municipis signants d’aquest conveni. En l’àmbit de l’oci i de 
les festes locals, en ocasions es produeixen fets il·lícits comesos per menors o, en altres 
casos, situacions de necessitat o assistència, fets que necessiten el suport de la policia 
local del municipi de residència del menor d’edat. 

 

Totes les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb les següents 
 
Clàusules 
 
1. Objecte del conveni 

 

Aquest conveni té per objecte establir els mecanismes de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Esporles i l’Ajuntament de Banyalbufar per unificar els criteris d’actuació i la coordinació en 
les actuacions dels policies tutors d’aquests ajuntaments, fent ús dels mateixos protocols 
d’actuació policial en relació amb els menors d’edat, tant en l’àmbit de la protecció de menors 
com en el de reforma.  

 

En segon lloc, té per objecte la col·laboració i el traspàs d’informació puntual entre els policies 
tutors d’ambdós ajuntaments en casos de menors d’edat que presentin algun tipus de 
problemàtica o risc social, per assistència o per infracció comesa en municipis diferents al de 
residència, ja sigui en l’àmbit educatiu o en el de medi obert, sempre mantenen el principi 
d’interès superior del menor establert en la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
Protecció Jurídica del Menor i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal. 

 

En tercer lloc i darrer, té per objecte la col·laboració entre els policies tutors dels dos 
ajuntaments interessats per a la realització de forma conjunta d’activitats d’educació viària, de 
xerrades preventives, o d’altres accions d’aquesta mateixa naturalesa que precisin la unió de 
recursos humans i materials de diferents ajuntaments per tal de poder-les dur a terme. 

 

2. Actuacions 
 

a) Organitzar reunions de coordinació dels policies tutors d’Esporles i Banyalbufar de 
manera trimestral al llarg del curs escolar, i segons necessitat, per tal de tractar 
problemàtiques comunes i traspassar informació que no vulneri cap dels drets dels 
menors ni de les seves famílies segons la normativa vigent. Aquestes reunions també 
es podran celebrar en els propis centres docents que comptin amb alumnes dels 



municipis signants del present protocol per tal de recollir informació que sigui d’interès 
pel servei de policia tutor. A part de coordinar-se els agents que treballen amb menors i 
de traspassar-se informació, aquestes reunions es faran amb l’objectiu d’elaborar 
protocols d’actuació, fer encàrrecs de gestions entre policies tutors, etc. És convenient 
informar dels temes tractats el Servei de Coordinació de Policies Tutors de l’Institut de 
Seguretat Pública de les Illes Balears, sempre que aquests temes siguin d’interès per a 
aquest departament. 

 

b) Col·laboració dels policies tutors dels ajuntaments participants en aquest conveni en 
accions conjuntes de caire preventiu o formatiu com és l’educació viària o les xerrades 
preventives dirigides a alumnes o a pares i mares amb menors al seu càrrec. També es 
poden estendre aquestes accions a col·lectius vulnerables com són la gent gran, entre 
altres.  
 

c) Fer possible la participació i la col·laboració puntual i extraordinària d’altres àrees 
municipals que treballen amb menors d’edat, com són els serveis socials, els serveis de 
joventut, etc., i també d’altres departaments d’administracions diferents de la municipal, 
en les reunions de coordinació i en el traspàs d’informació. 

 

d) Establir com a punts principals de l’ordre del dia de les reunions de coordinació els 
casos d’absentisme en qualsevol de les seves modalitats, la possible conflictivitat en 
centres docents, la realització d’activitats preventives o educatives conjuntes i els fets 
succeïts en el medi obert — com per exemple en l’àmbit de l’oci—, sempre que es tracti 
de menors que cursin estudis en municipis diferents del de residència. 

 

e) Promoure la col·laboració entre policies tutors dels ajuntaments participants en aquest 
conveni per casos puntuals de menors en situació de risc social o per infraccions, la 
qual anirà encaminada a la millora de la protecció del menor, com també en la 
col·laboració per a la resolució de fets delictius o de caire administratiu en què es pugui 
veure involucrat el menor resident a un municipi diferent del que s’ha comès el fet il·lícit 
o es trobi en situació de risc. El tractament de la informació rebuda a través de diferents 
professionals es treballarà amb la màxima professionalitat i confidència, sempre tenint 
en compte l’interès superior del menor. 

 
3.  Finançament 

 
Aquest conveni no implica cap obligació econòmica per a les parts. 

 
4. Vigència 

 
La vigència del present conveni serà d'un any des de la data de la signatura i podrà ser resolt 
per voluntat unilateral de qualsevol de les parts, degudament comunicada a l'altra part amb 
una antelació mínima de 30 dies.  



Una volta finalitzat el termini de vigència es produirà la pròrroga automàtica. Es pot denunciar 
de forma  expressa i per escrit amb una antelació mínima de 30 dies, a fi de tornar a acordar 
les condicions entre les parts. 

 

5. Causes de resolució 
 

Aquest conveni es resoldrà amb l’audiència prèvia de les parts, per l’acord mutu, per 
l’incompliment de qualsevol dels punts que s’hi estableixen, per impossibilitat material o 
legal de qualsevol de les parts de complir les obligacions que se’n deriven i per denúncia. 

 
6. Normativa aplicable 

 
És d’aplicació a aquest conveni la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 
Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en virtut del que 
estableix l’article 4.1 c.  

 
7. Resolució de conflictes 

 
Les parts es comprometen a resoldre de mutu acord els problemes d’interpretació, 
compliment o qualsevol altre que es pugui plantejar respecte d’aquest conveni. 
 
Atesa la naturalesa juridicoadministrativa del conveni, les qüestions litigioses que se’n 
puguin derivar s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
Com a prova de conformitat, signa’m aquest conveni en dos exemplars. 
 

Esporles, x de febrer de 2019 
 

Per part de l’Ajuntament 
d’Esporles 

La Batlessa,                                                                            

 
 
     
 

Per part de l’Ajuntament de 
Banyalbufar 

El Batle, 

 
- Autoritzar a la batllessa per signar el documents necessaris. 

 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
3.- EXPEDIENT 177/2019. DONAR COMPTE DE L’ABANDONAMENT DEL SR. SEVERIANO 
QUEVEDO MORA.- 
 



La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna compte de l’abandonament del regidor Severiano 
Quevedo Mora del grup polític Partit Popular passant a ser regidor no adscrit 
 
La Corporació es dóna per assabentada.  
 
 
 
4.- EXPEDIENT 237/2019. APROVACIÓ CONVENI PEL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA D’INTERVENCIO SOCIOEDUCATIVA.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, 
dóna lectura a la següent: 
 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
Vist l’esborrany del conveni de Col·laboració entre  l’Ajuntament d’Esporles i la Conselleria 
d’Educació i Universitat del Govern de les Illes per al desenvolupament del programa 
d’intervenció socioeducativa. 
Vist l’informe de secretaria-intervenció relatiu al procediment a seguir. 
Pel present venc a proposar el ple el següent acord: 
 

- 1.-  Aprovar el conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació i 
Universitat del Govern de les Illes Balears  per al desenvolupament del 
programa d’intervenció socioeducativa d’acord amb el següent text: 

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les 
Illes Balears i l’Ajuntament d’Esporles per al desenvolupament del programa 
d’intervenció socioeducativa  
 

PARTS 
 
Martí Xavier March i Cerdà, conseller d'Educació i Universitat, d’acord amb el Decret 9/2015, 
de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 2 de juliol de 2015), pel 
qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de 
les funcions atribuïdes en 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.   

 

Maria Ramón Salas, com a batllessa de l’Ajuntament d’Esporles, que actua en representació 
de l’Ajuntament tal com determina la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i la llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de regim local de les Illes Balears. 
 

ANTECEDENTS  
 

1. Segons l’article 78.4.b) de la llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril de 2003) cada 
administració exercirà les seves competències d’acord amb el compromisos que 
s’enumeren a les clàusules del present conveni de col·laboració.  

 



2. L’article 25.e) i n), de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (BOE núm. 312, de 30 de desembre) el municipi 
exercirà com a matèria pròpia, l’avaluació i informació de situacions de necessitat 
social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, així com 
també participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.  

 
3. L’article 6, apartat 1 del Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents 

per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, especifica que, les competències que, abans 
d’entrar en vigor la Llei 27/2013, es preveien com a pròpies dels municipis en matèria 
de participació en la gestió de […] en matèria de prestació social i de promoció i 
reinserció social, així com aquelles altres en matèria d’educació a les quals es 
refereixen la disposició addicional quinzena i transitòries primera, segona i tercera de 
la Llei 27/2013 continuaran essent exercides pels municipis en els termes prevists en 
l’Estatut d’autonomia, […]. 

 
4. La lletra c) de l’article 18.1 de la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció 

i dels drets de la infància i de l’adolescència de les Illes Balears, estableix com a 
competència dels Ajuntaments, individualment o agrupats en mancomunitats, 
subscriure convenis de col·laboració d’acord amb la seva capacitat de gestió tècnica i 
de recursos econòmics amb els consells insulars i el Govern de les Illes Balears per 
exercir l’acció protectora de les persones menors d’edat que es trobin en situació de 
risc o en situació de conflicte social.  

 
5. L’article 71, apartat 1 i 2 de la Llei Orgànica d’Educació 2/2006 de 3 de maig (BOE 106 

de 4 de maig de 2006), modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per 
a la millora de la qualitat educativa, especifica que les administracions educatives 
disposaran de mitjans necessaris per a tot l’ alumnat arribi al màxim desenvolupament 
personal, intel·lectual, social i emocional, així com els objectius establerts amb 
caràcter general en la present llei. […], així com també especifica que, correspon a les 
Administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els alumnes i 
les alumnes que requereixen una atenció educativa diferent a l’ordinària per presentar 
necessitats educatives especials, per dificultats específiques d’aprenentatge, […], per 
haver-se incorporat tard al sistema educatiu, o per condicions personals o d’història 
escolar, puguin obtenir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats 
personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot 
l’alumnat.  

 
6. L’article 72., apartats 1,3 i4 de La Llei Orgànica d’Educació 2/2006 de 3 de maig (BOE 

106 de 4 de maig de 2006), especifica els recursos que cal que l’Administració 
educativa aporti per arribar a una adequada atenció a aquest l’alumnat. 

 
7. L’article 80, de La Llei Orgànica d’Educació 2/2006 de 3 de maig (BOE 106 de 4 de 

maig de 2006), especifica que els principis per a la compensació de les desigualtats 
en l’educació. 

 
8. La Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament 

d’Esporles reconeixen la necessitat de treballar conjuntament amb la finalitat d’oferir 
alternatives educatives i de necessitat social enfocades al manteniment en el sistema 
educatiu d’alumnes en risc d’abandonament escolar.  

 



9. La Conselleria d’Educació i Universitat té subscrita una assegurança per cobrir la 
responsabilitat civil i d’accidents en l’àrea de formació dels programes d’intervenció 
socioeducativa que es desenvolupa fora dels centres escolars. 

 
10. La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i 

Universitat aprova, per a cada curs escolar, les instruccions que regulen els 
Programes d’escolarització compartida (PEC).  

 
11.  La Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les lles Balears i l’Ajuntament 

d’Esporles expressen la seva satisfacció amb aquesta col·laboració i els resultats que 
s’obtenen d’aquesta, manifestant la voluntat de continuar-la. Aquesta continuïtat 
s’haurà de formalitzar mitjançant la signatura d’un nou conveni de col·laboració. 

 
Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni de col·laboració, d’acord amb les següents 
 
 
Clàusules 
 
1. Objecte  

 
1. L’objecte del present conveni de col·laboració és establir la col·laboració entre la 
Conselleria d’Educació i Universitat i l’Ajuntament d’Esporles per oferir programes 
d’intervenció socioeducativa que proporcionin alternatives educatives enfocades a la 
reincorporació i al manteniment dins del sistema educatiu de l’alumnat d’educació secundària 
matriculat a l’ESO de 14 a 16 anys d’edat, amb dificultats greus d’adaptació a l’entorn escolar 
derivades de les condicions especials de caràcter escolar, social, personal o familiar, en 
situació de risc d’exclusió escolar i/o social, que presenti absentisme o que es pugui entendre 
que té previst abandonar l’escolarització,  als quals s’aconsella la realització d’una part de 
l’horari lectiu en entorns laborals externs als centres educatius corresponents on 
desenvolupin un programa socioeducatiu. 
 

2. Compromisos de les dues Institucions 
 

A. En referència a la Conselleria d’Educació i Universitat, 
 

1. Des del centre educatiu: 
 
a) Motivar a l’alumne amb la continuïtat de la seva activitat acadèmica. 

 
b) Prevenir situacions de risc escolar. 

 
c) L’equip docent de cada centre, d’acord amb el departament d’orientació, ha de 

proposar l’alumnat del seu centre que sigui susceptible de participar-hi. 
 
I fer arribar al Servei d’Atenció a la Diversitat la sol·licitud per a ser-hi inclòs, d’acord 
amb les instruccions publicades anualment.  
 
La permanència al programa tindrà un màxim de 2 cursos acadèmics. 
 
Per fer el segon curs és suficient que els centres educatius comuniquin per escrit al 
Servei d’Atenció a la Diversitat, la decisió de continuïtat dels alumnes en el programa. 

 



d) El tutor del centre i l’orientador treballaran de forma coordinada amb l’educador dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament per a dur el seguiment de l’alumne en el programa. 
 

e) El tutor adequarà la seva metodologia a les característiques d’aquest tipus d’alumnat i 
treballarà amb les àrees instrumentals el temps que aquest estigui al centre. L’horari 
de permanència al centre per als alumnes participants serà de sis hores setmanals de 
manera generalitzada. 
 

f) Pel que fa a l’avaluació de l’alumne al programa, en finalitzar el curs escolar es 
constituirà una junta d’avaluació formada per un membre de l’equip directiu del centre 
educatiu, el professor tutor, l’educador de serveis socials i l’orientador del centre. Les 
decisions de la junta s’inclouran a l’acta d’avaluació corresponent, a l’historial 
acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria i a l’expedient acadèmic de l’alumne. 
L’alumnat obtindrà una certificació signada per la direcció del centre educatiu, en la 
qual constarà el seu aprenentatge laboral en l’especialitat corresponent, així com la 
seva durada en hores. 
 
Una vegada acabat el programa d’escolarització compartida, l’equip educatiu, 
assessorat pel departament d’orientació del centre i oïdes les opinions dels qui hagin 
treballat directament amb l’alumne, decidirà el recurs més adient per a ell.  

 
g) En finalitzar  el curs escolar, es realitzarà una valoració global del programa de cada 

centre educatiu que serà remesa al Departament d’Inspecció Educativa, al Servei 
d’Atenció a la Diversitat i a l’equip d’Infància, Família i Joves de Benestar i Drets 
Socials. 
 

h) La baixa del programa de l’alumnat menor de 16 anys, implicarà d’acord amb el que 
disposa la llei en relació a l’escolarització obligatòria, la reincorporació a l’activitat 
acadèmica ordinària al centre educatiu.  
 

i) La baixa de qualsevol alumne del programa serà comunicada per escrit al Servei 
d’Atenció a la Diversitat.  

 
2. Des del Servei d’Atenció a la Diversitat de la Direcció General d’Innovació i Comunitat 

Educativa:  
 

a) Es revisarà l’expedient de sol·licitud d’incorporació d’alumnat al programa remès 
pels centres educatius i es remetrà al Departament d’Inspecció Educativa per tal 
que emeti informe preceptiu. 

 
b) Contractarà una assegurança de responsabilitat civil i una altra d’accidents per a 

l’alumnat participant al programa. L’objecte general de cobertura de les 
assegurances és, assegurar a l’alumnat que està fora del centre d’assistència 
sanitària d’accident, risc d’explotació, risc de danys a bens a empreses usuàries 
dels alumnes del programa i risc de responsabilitat civil per danys als immobles 
utilitzats per l’alumnat. 

 
c) En finalitzar el curs escolar es realitzarà una valoració global del programa seguit a 

cada centre educatiu a partir de la memòria remesa al Servei d’Atenció a la 
diversitat. 

 
3. Des del Departament d’Inspecció Educativa: 

 



a) Autoritzarà les propostes d’escolarització compartida requerides si s’escau. 
b) Se supervisaran els processos d’ensenyament i aprenentatge, d’avaluació i es 

vetllarà per l’adequada integració de l’alumnat en el procés educatiu. 
c) En finalitzar el curs escolar, es realitzarà una valoració global del programa de cada 

centre educatiu que serà remesa al Departament d’Inspecció Educativa, al Servei 
d’Atenció a la Diversitat i a l’equip d’Infància, Família i Joves de Benestar i Drets 
Socials, pel seu coneixement.  

 
 

B. En referència a l’Ajuntament d’Esporles, 
 
1. L’Ajuntament d’Esporles es compromet a aportar els recursos i a dur a terme les següents 
competències que li pertoquen: 
  

a) Recursos humans: equip educatiu del programa, d’acord amb les necessitats i 
requeriments d’aquest. Els educadors treballaran de forma coordinada amb el tutor del 
centre educatiu, la competència social, ciutadana i emocional, i faran el seguiment de 
l’aprenentatge de les activitats formatives en les aules externes i l’avaluació d’acord 
amb la programació feta. 

 
b) Recursos materials: material fungible i altres despeses relacionades amb el personal 

que participarà del programa. 
 

c) Competències:  
 

a)  Participar en la vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria de 
l’alumnat, mitjançant una formació pràctica i funcional vinculada en el món 
laboral. 

b) Avaluar i informar de les situacions de necessitat social i la atenció immediata a 
persones en situació o risc d’exclusió social. 

c)   Motivar a l’alumnat a un context diferent vinculat al món laboral, per a la seva 
continuïtat dins els sistema educatiu. 

d) Prevenir situacions de risc social. 
e)   Dur el seguiment de participació per part de l’alumnat al programa. 
f)  Treballar amb l’alumnat l’àrea d’habilitats socials. 

 
d) Àrees de treball:  
 
Aquelles àrees que puguin ser d’interès dels joves.  

 
2. L’Ajuntament d’Esporles podrà establir convenis de col·laboració, pactes o acords amb 
empreses i entitats on realitzar la formació pràctica de l’alumnat. 
 
Les àrees de treball ofertes per l’Ajuntament, tant externes com pròpies, estaran sota la 
supervisió de  l’equip educatiu del programa. 
 
3. L’Ajuntament d’Esporles realitzarà les següents tasques i funcions: 

 
a) Presentar el projecte d’intervenció elaborat juntament amb els centres d’educació 

secundària corresponents, d’acord amb els objectius establerts en aquest conveni 
de col·laboració. 

b) Col·laborar amb els diferents serveis i departaments de la Conselleria d’Educació i 
Universitat per facilitar informació i coordinació en l’aplicació del programa. 



c) Informar dels incidents que puguin sorgir, tant pel que fa a l’alumnat com a la 
coordinació amb els diferents serveis o entitats. 

d) Coordinar-se amb el Servei d’Atenció a la Diversitat de la Direcció General 
d’Innovació i Comunitat Educativa. 

e) Elaborar i trametre als centres d’educació secundària on estan escolaritzats els 
alumnes, els corresponents  fulls de seguiment de l’alumnat. 

f) Participar a les juntes d’avaluació contínua i final de l’alumnat del programa. 
g) L’equip educatiu que posa l’entitat a disposició del programa treballarà amb els 

alumnes per a l’assoliment d’hàbits socials i escolars, i farà el seguiment dels 
aprenentatges de les activitats formatives fora del centre educatiu on es farà 
l’avaluació d’acord amb la programació feta conjuntament amb els 
monitors/responsables de l’alumne, i els tutors dels alumnes dels centres educatius 
corresponents, així com també elaboraran una memòria-informe on consti el 
desenvolupament del programa i la seva valoració. 

 

3. Comissió de Seguiment  
 
1. La Comissió de seguiment de l’aplicació del conveni de col·laboració està integrada per: 
 

a) El batlle de l’Ajuntament d’Esporles o persona en qui delegui. 
b) El director general d’Innovació i Comunitat Educativa o persona en qui delegui.  
c) La cap del Servei d’Atenció a la Diversitat o persona amb qui delegui. 
d) El cap de Departament d’Inspecció Educativa o persona amb qui delegui, que 

actuarà com a president.  
e) Els directors dels centres que disposin d’alumnes adscrits al programa.  
f) Dos tècnics de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament.  
g) També podran assistir a la comissió aquelles persones que, per raons tècniques, 

proposi qualsevol dels integrants de la comissió.  
 
2. Seran funcions de la Comissió el seguiment del present conveni de col·laboració, la 
supervisió del funcionament de la implantació del projecte tant pel que fa, globalment, al seu 
funcionament i model, com en relació  a aprofitament i als resultats,  com també en els 
processos d’altes i baixes dels alumnes al programa.  

 
3. La Comissió es reunirà com a mínim un 1 cop a l’any i, les que siguin necessàries. En 
qualsevol cas, a petició d’alguna de les parts, es podrà reunir puntualment per tractar 
qualsevol qüestió urgent relacionada amb l’aplicació del present conveni de col·laboració. Hi 
actuarà com a secretari el membre més jove de la comissió. 

 
4. La Comissió rebrà de l’equip educatiu del programa, la informació necessària per poder fer 
el seguiment i la valoració de la intervenció i dels resultats obtinguts. 
 
4. Finançament 

 
 Els compromisos  de la Conselleria d’Educació i Universitat que es detallen a la clàusula 2.A. 
apartats 1 i 3, no suposen cap despesa específica per al present conveni, atès que les 
tasques es desenvoluparan amb els recursos humans propis dels quals ja disposa bé el 
centre docent, bé el corresponent departament de la Conselleria, la despesa corresponent als 
quals ja assumeix amb càrrec al pressupost ordinari d’aquesta Conselleria. 

 



La Conselleria d’Educació i Universitat es farà càrrec del pagament de les assegurances 
d’accidents i de responsabilitat civil de l’alumnat. Aquestes assegurances tenen un cost 
indeterminat i es fixarà anualment. El crèdit destinat serà adequat i suficient per fer front a 
totes les despeses per cobrir les assegurances d’accidents i de responsabilitat civil de 
l’alumnat.  
 
L’Ajuntament d’Esporles es farà càrrec de totes les despeses necessàries  establertes a la 
clàusula 2, apartat B, punt1.  
 
5. Memòria i certificació 
 
L’Ajuntament d’Esporles recollirà la documentació corresponent al desenvolupament de les 
actuacions objecte d’aquest conveni de col·laboració i presentarà una memòria tècnica de les 
tasques desenvolupades que enviarà al Servei d’Atenció a la Diversitat. 
 
6. Vigència 

 
El present conveni de col·laboració entra en vigor l’1 de juliol de 2019. 

 
La Conselleria d’Educació i Universitat i l’Ajuntament d’Esporles acorden que la data límit de 
la vigència és el 30 de juny de 2023, si cap de les dues parts no notifica expressament a 
l’altra la intenció de donar per acabada la col·laboració, amb una antelació mínima de tres 
mesos. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, els 
signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a 
quatre anys addicionals o la seva extinció. 

 
7. Resolució i extinció 
 
Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o 
perquè s’ha incorregut en causa de resolució. 
 
Son causes de resolució: 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 
pròrroga. 

b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’ incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 

signants. 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 

lleis. 
 
8. Naturalesa 

 
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses que 
puguin sorgir a conseqüència de l’aplicació, de la interpretació, del compliment, de l’extinció, 
de la resolució i dels efectes d’aquest conveni de col·laboració resten sotmeses a la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, signam aquest conveni de col·laboració en dos exemplars. 
 
Palma,        



Per la Conselleria d’Educació i Universitat         Per l’Ajuntament d’Esporles 

 
 

- 2 - Autoritzar a la batllessa per signar el documents necessaris. 

 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
5.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.- Per part de la Sra. Batlessa es presenta proposta 
d’urgència respecte a la Modificació de Crèdit expedient 235/19. La urgència és aprovada per 
unanimitat dels assistents. 
 
 
 
5.1.- EXPEDIENT 235/2019. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.- La Batlessa,  Sra. Maria Ramon 
Salas, dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 

 En relació amb l'expedient relatiu a la concessió del SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAR 
OBRES ESCOLA DE MÚSICA i en compliment de la Provisió d'Alcaldia, emeto el següent 
informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò establert en l'article 175 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents, 
  

ANTECEDENTS DE FET 

  
PRIMER. Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, 
pels quals el crèdit consignat al pressupost resulta insuficient o no ampliable i atès que es 
disposa de 96.915,05 €, per Provisió d'Alcaldia es va incoar expedient per a la concessió de 
SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAR OBRES ESCOLA DE MÚSICA. 
  
SEGON. Amb data 6/03/2019, es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual s'especificaven la 
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 
  
TERCER. Amb data 6/03/2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
  
QUART. Amb data 6/03/2019, es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar 
FAVORABLEMENT la proposta d'Alcaldia i, amb data 6/03/2019, es va elaborar Informe 
d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària. 
  

LEGISLACIÓ APLICABLE 
  



La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 
  
— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
  
— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos. 
  
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
  
— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, aprovat per Reial 
decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
  
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea 
(SEC-10). 
  
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
  
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de 
pressupostos de les entitats locals. 
  
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
  
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
  
— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
  
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es 
disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
  



Per això, de conformitat amb allò establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució: 
  

PROPÒS AL PLE 
  
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 235/2019 del 
Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de crèdit, finançat amb càrrec a 
Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions, com segueix a continuació: 
  

Suplements en aplicacions de despeses  

Aplicació Descripció Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit  Crèdits finals 

Progr. Econòmica         

 334 62200  Reforma Escola 
de Música  201.762,00 96.915,05  298.677,05  

  
Aquesta modificació es finança amb càrrec a Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres 
aplicacions, d'acord amb el següent detall:  

  
Baixes  

Aplicació Descripció Crèdits 
inicials 

Baixes o 
anul·lacions  Crèdits finals 

Progr. Econòmica         
 011 91300  Amortitzacions  243.000,00  67.200,00 175.800,00  

 929 500  Fons 
contingència  20.000,00  20.000,00  0,00  

 432 46700  Aportació a 
consorcis  4.103,92  3.500,00  3.603,92  

150 21306 Vies i jardins 103.000,00 6.215,05 96.784,95 
  
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i 
b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril, que són els següents:  
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho 
a exercicis posteriors.  
b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat 
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació 
jurídica. 
  
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de 
la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i 



presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si 
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà 
d'un termini d'un mes per resoldre-les. 
  
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 

- Sis (6) vots a favor de MÉS  
- Tres (3) abstencions, de PP i Regidor no adscrit 

 
 
 
6.- DECLARACIO INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 
2019.-  
 
Per part de la Sra. Batlessa es presenta proposta d’urgència respecte a la Declaració 
institucional pel Dia Internacional de la Dona. La urgència és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
2019  
 
 
La aprobación de la Constitución Española marcó un antes y un después en la vida de una 
ciudadanía que, hasta 1978, había vivido sumida en uno de los períodos más oscuros de 
nuestra historia reciente, marcado, entre otros aspectos, por la discriminación contra la mujer. 
 
Muchos ayuntamientos, a partir de las primeras elecciones municipales de 1979, comenzaron a 
incluir la dimensión de género en el conjunto de la vida municipal apostando por la creación de 
centros de asesoría y servicios a las mujeres, contribuyendo a la modernización de la 
Administración y a la formulación de las nuevas políticas del Estado del Bienestar. 
 
En 1983, una delegación de la FEMP formada por 15 Alcaldesas y Concejalas, a su regreso del 
I Encuentro Europeo de Electas Locales y Regionales de Europa, celebrado en Pisa, elevaba a 
la Comisión Ejecutiva de la FEMP una propuesta para la creación de un grupo de trabajo sobre 
la mujer.  
 
A partir de ese momento, haciendo propio que “lo personal es político”, la FEMP puso sobre la 
mesa la necesidad de asegurar la progresiva incorporación de la mujer a la sociedad activa, la 
importancia de revelar el papel que tenían las mujeres y la urgencia de abordar la recuperación 
de su protagonismo a través de las políticas locales. Se empezó a hablar de igualdad en puestos 
de toma de decisiones, de paridad en las asambleas electas y de la importancia de contar con 
mujeres referente. 
 
Luego llegó el II Encuentro Europeo de Mujeres Electas Locales y Regionales, reunido en 
Santiago de Compostela, en 1986 y con él, la creación de una Subcomisión de la Mujer en la 
FEMP, el llamamiento a crear las condiciones adecuadas para una mayor participación de las 
mujeres y, en definitiva, la estrategia que marcaría la acción futura. Le siguieron los Encuentros 
Europeos de Mujeres electas locales de Amberes (1988 y de Heidelberg (1992) 
 
“¡Somos la mitad de la tierra, queremos la mitad del cielo y la mitad del poder!. Con estas 
palabras, Vicenta Bosch i Palanca, Alcaldesa de Bonrepós i Mirambell y Presidenta de la 



Comisión de Igualdad de la FEMP en 1991, proclamó  las demandas de las mujeres con ocasión 
de la Conferencia de Naciones Unidad Beijing + 15, que acogió Nueva York, en el año 2000. 
 
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es siempre una invitación para reflexionar sobre los 
avances alcanzados en materia de igualdad de género y una oportunidad para centrar la acción 
y fijar hacia donde queremos dirigirnos. Sin embargo, cuando se cumplen 40 años de 
democracia local, esta oportunidad obliga a mirar atrás para no olvidar de dónde venimos.  
 
El 3 de abril de 1979, España daba la bienvenida a “las 103 Alcaldesas del 79”, las primeras 103 
alcaldesas, mujeres pioneras y valientes que decidieron dar un paso al frente y liderar el cambio 
en sus pueblos y ciudades.  
 
40 años más tarde, hay 1565 Alcaldesas en España. En este tiempo, fueron las Corporaciones 
Locales quienes introdujeron e impulsaron la necesidad de reflexionar en torno a la evolución de 
las políticas de igualdad, a su impacto y a su evolución asumiendo el papel de agente de cambio 
y desvelando las contradicciones del sistema, las desigualdades entre mujeres y hombres, las 
discriminaciones que sufrían y sufren las mujeres y aportaron soluciones desde el conocimiento 
de las personas y de sus necesidades. 
 
Por todo ello, los gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 
 

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos 
a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de género, 
donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y 
responsabilidades. 

 
- Reconocemos la valentía de las 103 Alcaldesas de 79, que abrieron el camino del 

cambio y que contribuyeron a crear referentes para todas las mujeres, que hoy asumen 
puestos de decisión en tantas Corporaciones Locales.  

 
- Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la 

igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el 
pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva. 
 

- Reconocemos la importancia de continuar trabajando en la erradicación de las actitudes 
y los comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y 
perpetúan la desigualdad. 
 

- Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas 
encaminadas a  fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad 
de oportunidades, la incorporación de las mujeres en la sociedad de la información y el 
apoyo a las mujeres que viven el ámbito rural. 
 

- Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios 
para llevar a cabo las competencias que nos ha devuelto el Pacto de Estado en materia 
de violencia de género para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la 
convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible 

 
Sometida a votación la declaración fue aprobada por unanimidad de los asistentes 
 
 
7.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.-  A l’apartat de correspondència, es 
dóna compte de la correspondència haguda des de l’últim ple, registre d’entrada del núm.   



440/19 al 968/19 i registre de sortida del núm. 101/19 al 206/19 Així com es donen a conèixer les 
disposicions oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 
8.-DECRETS DE BATLIA.- El Secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm.  57/19 al  126/19. 
 
 
9.-  PRECS I PREGUNTES.-  
 
1.- El Sr.Pedro Anguera demana que s’ha fet respecte al Pla contra Incendis de la zona des 
Verger. A més sol·licita que almenys es faci net el camí de sortida. 
 
El Sr. Salido li explica que s’han fet voreres netes i que en breu començarà a funcionar un 
Taller d’ocupació que s’encarregaran de fer poda d’altura. 
 
2.- El Sr. Anguera demana que  passa amb la fibra òptica de la zona des Verger i  la  
Batlessa li contesta que és un tema que no depèn ara mateix de l’Ajuntament. 
 
3.- El Sr. Quevedo explica que s’han produït diversos robatoris a la zona de Ses Rotgetes i 
sol·licita s’augmenti la vigilància per part de policia. Al mateix temps proposa la col·locació de 
càmeres a l’entrada de la urbanització per poder saber qui entra i qui surt. 
La Batlessa li explica que l’Ajuntament està assabentat i que se intentarà incrementar la 
vigilància a encara que els efectius de policia són els que són. 
 
 
 Esporles, 6 de març de 2019 
 
 La Secretaria       Vist-i-plau 
           La Batlessa  
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