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ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DE DIA 13 DE 

FEBRER DE 2017 , PRÈVIA AL PLE ORDINARI DE  20 DE FEBRER DE 2017 

 

 

BATLE-PRESIDENT 

Sr. Gabriel Mas Oliver 

REGIDORS ASSISTENTS: 

Bartomeu Serra Mas. 
Jaume Ferriol Martí.  
Francisca Ferriol Sastre 
Margalida Bergas Mas 
Gabriel Ferriol Bergas 
Guillem Jordà Bauzà. 
Bernardí Gual Mas 
Gabriel Vanrell Mascaró 
Guillem Jordà Bauça`. 
Jaume Ferriol Perelló. 
 

SECRETARI-INTERVENTOR 

Sr. Higinio Cascón Nogales  

A Maria de la Salut, a tretze de febrer de 2017, essent les 21,00 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. 
  El Batlle declara vàlidament oberta la Sessió i es procedeix a tractar els 
següents punts: 
 
1.-  APROVACIÓ, SI ESCAU DE L’ACTA DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA ANTERIOR I EXAMEN DE L’ACTA DEL PLE DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR: Es fan observacions a l’acta del Ple Ordinari de data 18 
de gener de 2017, que serà aprovada, si escau, al Ple Ordinari de dia 20 de 
febrer, i s’aprova, per unanimitat, l’acta de la Comissió Informativa General de 
data 9 de gener de 2017. 
2.- MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN PER A LÈNCÀRREC DE LA 
REDACCIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DE L’AJUNTAMENT.- 
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El Batle explica que va haver una reunió referent a aquest assumpte el dimecres 
passat i que es va tractar l’assumpte amb l’empresa a la qual es vol adjudicar la 
feina, i que hi eren els treballadors, i també en Santi, de Comissions Obreres. 
Diu que la Moció es fa a petició dels treballadors, els quals varen demanar que 
fos el Ple l’òrgan que decideixi dur a terme la Relació de Llocs de Feina.  
El Batle explica el contingut de la Moció i detalla l’ordre de les actuacions. 
Primer diu que no es tracta de fer referència a les persones sinó al contingut de 
cada lloc de feina, relacionat també amb l’equilibri que s’ha de mantenir amb el 
Pressupost de l’Ajuntament. Seguidament, el Batle diu que ha hagut contactes 
amb altres empreses i que, la que figura a la Moció, Rodríguez Viñals, ha estat 
considerada la més adient.  
El Batle cedeix la paraula al Sr. Jaume Ferriol Martí, portaveu del grup 
municipal del PP, el qual manifesta que està d’acord amb la Moció, però 
considera que si l’encàrrec de la feina l’ha de fer la Junta de Govern Local, 
perquè ha d’intervenir el Ple, i demana el Batle si pot ser el Ple l’òrgan que 
adjudiqui els treballs. El Batle, prèvia consulta al Secretari, proposa corregir la 
Moció en el sentit de que sigui el Ple l’òrgan que adjudiqui els treballs, la qual 
cosa és acceptada per unanimitat.     
 
     I no havent més assumptes de que tractar, per la Presidència s’aixeca la 
Sessió, essent les 21:30 hores, de tot el qual, com a Secretari, don fe. 
 
Vist i plau        El Secretari, 
El Batle, 
 

Gabriel Mas Oliver            Higinio Cascón Nogales.  

 
 


