
 
 ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE 
DIA 28 DE GENER DE 2010. 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, als 20,03 hores del dia 28 de gener de dos 
mil deu, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió extraordinària i pública del 
Plenari d’aquest Ajuntament, els regidors que a continuació és relacionen: 

 
 Sr. Joan Font i Massot. 
  Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
 Sr. Sebastiá Reixac i Genovard.  
  Sr. Gabriel Monroig i Barceló. 
 Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  
  Sr. Miquel Jaume i Horrach. 
 Sr. Antoni Gibert i Rosselló. 
 
 Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, 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. 

 
El regidor d'UM, Antoni Gibert, apunta que ha faltat incloure en la relació d'assistents a la sessió 

plenària anterior, a Bartomeu Gual; i amb aquest afegit s'aprova l'acta corresponent a la sessió plenària 
de data 8-1-2010, per unanimitat dels regidors presents (7), d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de 
Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre. 

Pel que es refereix a la darrera acta de l'any 2009, concretament la de 3 de desembre que va 
quedar pendent que es comprovessin uns paràgrafs en l'enregistrament televisiu corresponent, el regidor 
M.Jaume comenta que encara no ha pogut aconseguir l'enregistrament; davant la qual cosa el Sr. Batle 
proposa altra vegada que quedi “sobre la mesa”, l'aprovació de l'acta plenària de data 3-12-2009, pendent 
de comprovar els ressenyats dos trossos d'enregistrament; la qual cosa és acceptat igualment per 
unanimitat dels regidors presents (7), d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 
20/2006 de 15 de desembre. 
 
 2.-APROVACIÓ PROGRAMA I SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT “FONS ESTATAL 
PER A L'OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL 2010 (Pla I), EN LA LÍNIA II 
ACTUACIONS D’INTERES SOCIAL”. 
 
 El Sr. President comenta que s'ha exigit a l'Ajuntament la formalitat d'adoptar un acord plenari 
aprovant expressament un programa d'actuació perquè sigui finançat pel fons Estatal del Pla I 2010, la 
corresponent despesa social. Tot seguit, el Sr. Batle mostra la memòria elaborada en relació amb aquest 
programa d'actuació que consisteix en el manteniment i reparació dels Col·legis d'Educació Infantil i 
Primària de Petra, la qual cosa comporta una sèrie de despeses de neteja, calefacció, energia elèctrica i 
altres que s'han valorat conforme al següent pressupost al que dóna lectura Joan Font: 
 
 Productes de neteja:  6.000.-€ 
 Calefacció:   10.000.-€ 
 Energia Elèctrica:  4.000.-€ 
 Altres varis:   2.000.-€ 
 TOTAL:   22.000.-€    
 
 



 Així mateix s'ha estimat en la memòria esmentada que el número de beneficiaris i/o persones 
directament afectades pel programa indicat és de 290.  
 
 L'única observació que es fa per part de la resta dels regidors, prové de Miquel Santandreu del 
PP, qui apunta que les factures que es presentin han de pujar a una quantitat d'euros que coincideixin 
amb el total finançat per despesa social. El Sr. Batle li contesta que si que coincideixen ambdues xifres i 
no es produeixen més comentaris, tenint lloc seguidament la votació, en la qual resulta aprovat per 
unanimitat dels membres del Plenari presents (7) el programa d'actuació que s'incorpora a continuació: 
 

“MEMÒRIA EXPLICATIVA SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT DEL PROJECTE: 
MANTENIMENT I REPARACION COL·LEGIS EDUCACION INFANTIL I PRIMÀRIA DE 

PETRA 
 
 INTRODUCCIÓ: 
  
 El municipi de Petra es troba situat en el centre de la illa de Mallorca, no ha gaudit dels 
avantatges del boom turístic per no disposar de litoral marítim, la seva activitat principal era 
l'agricultura, passant aquests últims 20 anys a l'activitat de serveis, i compte amb uns 3.000 habitants 
aproximadament. 
 En la localitat es troba el Col·legi d'Educació Infantil (a partir de 3 anys) i el Col·legi Públic 
Fra Juníper Serra que imparteix els cursos d'Ensenyament General Bàsica, els dos situats en el Camí de 
Son Fogó. 
 Que l'Ajuntament de Petra assumeix des de fa molts anys el manteniment d'aquests edificis. 
Aquest manteniment consisteix majoritàriament en les despeses de neteja, gas-oil de la calefacció, 
energia elèctrica i altres. 
 
 PROGRAMA D'ACTUACIÓ: 
 El programa d'actuació consisteix a incloure les despeses de manteniment d'aquests edificis 
(despeses de neteja, calefacció, energia elèctrica i altres.). 
 
  PRESSUPOST DE DESPESA PREVISTA: 
 Productes de neteja:  6.000.-€ 
 Calefacció:   10.000.-€ 
 Energia Elèctrica:  4.000.-€ 
 Altres varis:   2.000.-€ 
 TOTAL:   22.000.-€    
 
 
 ESTIMACIÓ DE NOMBRE DE BENEFICIARIS DEL PROGRAMA: 
 El nombre de beneficiaris i/o persones afectats directament són 290 persones.” 
 
 
 Tot seguit el Sr. President aixeca la sessió, essent les 20,06 hores, de tot el qual don fe i estenc la present 
acta, que jo el Secretari certific.  
  
 Vist i Plau     El Secretari 
   El Batle. 

 
 
  

Signat: Joan Font Massot.    Signat: Francisco González Benito.  
 


