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ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DE DIA NOU DE 

GENER  DE 2016 , PRÈVIA AL PLE ORDINARI DE DIVUIT DE GENER DE 

2017  

 

BATLE-PRESIDENT 

Sr. Gabriel Mas Oliver 

REGIDORS ASSISTENTS: 

Bartomeu Serra Mas. 
Francisca Ferriol Sastre 
Antoni Mulet Campins 
Margalida Bergas Mas 
Guillem Jordà Bauzà. 
Bernardí Gual Mas 
Gabriel Vanrell Mascaró 
Jaume Ferriol Perelló. 
 
     No assisteixen els regidors Srs. Gabriel Ferriol Bergas per motius familiars i el 
Sr.  Jaume Ferriol Martí per malaltia.  
 
 

SECRETARI-INTERVENTOR 

Sr. Higinio Cascón Nogales  

A Maria de la Salut, a 9 de gener de 2017, essent les 20,30 hores, prèvia 
convocatòria a l’efecte i baix la Presidència del Sr. Batlle, D. Gabriel Mas Oliver,  
es reuní la Comissió Informativa General, d’acord amb el règim previst a la 
Sessió Organitzativa del Ple. Es troben presents els regidors abans anomenats. 
Està present el Secretari-Interventor de la Corporació, e Sr. Higinio Cascón 
Nogales, per  donar fe de l’acte. 
 
Seguidament, el Batlle declara vàlidament oberta la Sessió i es procedeix a 
tractar els següents punts: 
 
1.-  EXAMEN DE L’ACTA ANTERIOR DE PLE I APROVACIÓ DE L’ACTA 
DE  L’ANTERIOR  COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL: S’aprova 
l’esborrany de l’acta de la sessió de la Comissió Informativa General, de cinc de 
desembre de 2017, i s’examina l’Acta de la Sessió Ordinària de dia 14 de 
desembre per a la seva aprovació en el següent Ple.  
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2.- PROPOSTA  ELECCIÓ TANCAMENT TANCAMENT PLAÇA DES POU.  
Pel Batle-President, s’exposa les condicions en les quals s’haurà de realitzar la 
votació acordada per decidir sobre el tancament de la Plaça des Pou, tal i com es 
va acordar, i cedeix la paraula al Sr. Jaume Ferriol Perelló ( regidor de MES ) el 
qual informa de les condicions en què els veïns voten  durant els dies prevists 
en la urna destinada a l’efecte 
 
3.- MOCIÓ EQUIP DE GOVERN PER DESTINAR EL 20 % DE LA 
RECAPTACIÓ DE LES ENTRADES A ACTES CULTURALS A FINS 
SOLIDARIS.- Cedida la paraula al Sr. Bernardí Gual Mas ( regidor portaveu 
del PSOE ), explica el contingut de la Moció, i especifica que el 20 % de la 
recaptació de les entrades d’acts culturals de què es xerra, es destinarà a entitats 
sense fins de lucre, del tipus d’associacions de malalties, del càncer, etc... 
4.- MOCIÓ DEL PI DE RETIRADA DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI 
D’ESTADES TURÍSTIQUES.-  
En aquest punt, el Batle-President cedeix la paraula a la regidora de El PI, que 
ha estat el grup municipal que va proposar el tractament al Ple d’aquesta 
Moció. Fa un resum del contingut i llegeix la part dispositiva. Diu que, fins i tot, 
que no era bona la llei anterior, aquesta no és bona perquè, per exemple, mescla 
places hotelers i lloguers d’estades turístiques, i que no es respecten aquestes, 
que ja estan inscrites en el Registre de la Conselleria, perquè consideren que no 
és just.  
El Sr. Mulet Campins ( regidor del PP, que actua com a portaveu del grup per 
absència del Sr. Jaume Ferriol Martí ), diu que de quina manera afecta als 
edificis plurifamiliars la seva Moció, perquè no li queda clar. La regidora Bergas 
Mas ( El PI ), diu que és una Moció que l’han enviada de la seu del Partit a 
Palma, i diu que això queda explicat en la part dispositiva, que torna a llegir. El 
Sr. Mulet Campins ( PP ) torna a dir que no li queda clar com queda l’assumpte 
dels plurifamiliars.  
Pren la paraula el Batle Sr. Mas Oliver, i respon que es tracta de negociar la 
regularització dels habitatges plurifamiliars, i que s’han de regular millor.  
Finalment, el Sr. Mulet ( PP ) que, al seu parer, es demana que es reguli 
l’assumpte però no es refereix a les condicions concretes.  
El Batle proposa, amb l’acceptació de tots els assistents, que la propera reunió 
del Ple, que s’hauria de celebrar dia dilluns proper, s’ajorni fins als dimecres, 
per tal de poder celebrar la revetlla de Sant Antoni 
     I no havent més assumptes de que tractar, per la Presidència s’aixeca la 
Sessió, essent les 21:36 hores, de tot el qual, com a Secretari, don fe. 
Vist i plau        El Secretari, 
El Batle, 
Gabriel Mas Oliver            Higinio Cascón Nogales.  


