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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE 
DIA 24 D’OCTUBRE DE 2011  
 
Regidors presents: 
 
Joana Maria Torrens Rigo  

Bartomeu Serra Mas.              
Jaume Ferriol Martí.  
Daniel Estarellas Massanet.  
Francisca Carbonell Roig.  
Bartomeu Quetglas Mas.  
Francisca Jordà Ferriol.  
Miquel Mascaró Pastor.  
Catalina Morey Ferriol. 
Guillem Jordà Bauzà 
 
 
Secretari 
 
Higinio Cascón Nogales.  
 
      Essent les 19:30 hores, es reuniren a la Casa Consistorial els Srs. Regidors 
que es ressenyen a dalt, presidits pel Batle de la Corporació, el Sr. Antoni Mulet 
Campins, i assistits pel Secretari de la Corporació, amb la finalitat de celebrar la 
sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament que havia estat convocada pel dia 
d’avui. Comprovada l’existència del quòrum que exigeix la Llei, es va ordenar 
el començament de la sessió, en la qual es varen debatre els següents 
assumptes:     
 
Actua de secretari el qui ho és de la Corporació, Higinio Cascón Nogales.          
Declarat l’acte obert pel Sr. Batle es passa a debatre els punts  de l’Ordre del 
Dia:  
  
PRIMER.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ 
DE L’ORDENANÇA FISCAL DE RECOLLIDA, TRANSPORT I 
ELIMINACIÓ DE FEMS.  
-  
Proposta d’imposició de l’ l’Ordenança de Recollida, Tractament i Eliminació 
de Residus.  
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  D’acord amb el següent Informe-Proposta, es proposa acordar la imposició de 
l’ l’Ordenança de Recollida, Tractament i Eliminació de Residus, de la qual 
s’acompanya Annex a la present acta.   
PRIMER.- Es presenta per informar el text del projecte de “ Imposició de l’ 
l’Ordenança de Recollida, Tractament i Eliminació de Residus “ 
SEGON.- S’haurà de seguir el procediment establert a l’article 102 de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears: 
a.- Aprovació inicial pel Ple de la Corporació. 
b.- Informació pública, previ anunci al BOIB i al tauler d’anuncis de l’entitat de 
l’acord d’aprovació inicial, pel termini mínim de 30 dies, a on els veïnats i les 
persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i formular 
reclamacions, reparos o observacions. 
c.- Audiència prèvia a les associacions veïnals i defensa de les persones 
consumidores i usuaris establertes a l’àmbit territorial que estiguin inscrites al 
registre municipal d’associacions veïnals i les seves finalitats guardin relació 
directa amb l’objecte de la disposició. 
d.- Resolució de les reclamacions, reparos o observacions i aprovació definitiva 
pel Ple. Si no s’han presentat cap reclamació o suggerència, l’acord inicialment 
adoptat s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord exprés. 
e.- Per a la modificació de les ordenances i reglaments s’hauran de seguir els 
mateixos tràmits que per a la seva aprovació.”  
 
     A continuació, el Batle-President, informa detalladament del contingut de 
l’Ordenança, i referma la necessitat de procedir a l’aprovació de la mateixa pel 
canvi que suposa referent a l’anterior, ja que abans s’aplicava igual a cada poble 
de la Mancomunitat i ara es diferencia segons es recicla per habitant. Diu que, 
en resum, es tracta de que en l’any 2012, la gent que recicli pagui menys. Fa 
referència també el Batle a la dificultat que s’ha trobat a l’hora d’ajustar els 
imports que han de satisfer negocis similars però diferents a l’hora de produir 
residus, i posa l’exemple dels tallers de ferro i les ferreteries. A la vista d’això, i, 
per evitar desigualtats, proposa afegir el següent paràgraf a l’article 5, Epígraf 
V: “ Les quotes assenyalades a la taxa tenen caràcter irreductible i corresponen a 
un any natural, exceptuant les taxes establertes a l’Epígraf V, apartats d) i e), 
que, en el cas de no utilització de contenidors, podran tenir una modificació del 
50 %, prèvia sol.licitud i comprovació per part dels tècnics de residus de la 
Mancomunitat del Pla de Mallorca. “ Continua el President donant compte del 
sistema triat per a reduir i “ premiar “ millor el reciclatge, mitjançant 
l’adquisició de les bosses vermelles.  
    En el torn d’intervencions, el Sr. Jordà Bauçà ( PSM ), diu que va trobar tres 
bosses tirades en mig del carrer, i fa la reflexió de que si la taxa resulta tan 
elevada, no provocarà l’efecte de que la gent acabi tirant els fems en mig del 
camp. El Batle diu que no i que la gent està conscienciada, a més de la 
possibilitat de sancionar aquestes conductes a través de la Policia Local.  
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      Intervé la regidora Sra. Catalina Morey ( PSOE ), dient que en nom del seu 
grup proposa revisar tot l’Epígraf IV de l’article, perquè no està d’acord amb la 
reducció que es proposa per a les ferreries, i considera molt elevada la quantitat 
fixada pels Bancs. Continua aquesta regidora demanant aclariments referents a 
l’article 5 i demana qui seran els establiments que més pagaran. El Batle aclareix 
que aqueixos que demanin contenidors. La Sra. Catalina Morey diu que 
considera que aquest sistema, en general, suposa un nivell d’exigència 
exagerada, i que la taxa resulta molt elevada. En aquest punt, intervé també la 
regidora Sra. Francisca Jordá Ferriol ( PSOE ), diu que fins i tot que comprén 
que la situació de la Mancomunitat és complicada, el cost resulta excesiu pel 
veïnat. Afegeix la Sra. Morey Ferriol que, a diferència del municipi d’Esporles, 
al qual s’utilitza un sistema paregut, la diferència està en que aquí la base és 
molt més alta.  Per últim, el Batle respon que és possible, però que s’ha de tenir 
en compte que la situació de la Mancomunitat del Pla també és diferent, i obliga 
a cobrir més costos, degut als terminis del Conveni subscrit per a la recollida de 
fems.   
         Finalment, es procedeix a la votació, amb el següent resultat, set vots a 
favor ( Batle i els sis regidors de l’equip de govern, del PP ), tres vots en contra ( 
dels regidors del PSIB/PSOE ), i una abstenció ( del regidor del PSM ). En 
conseqüència, s’aprova la Proposta presentada, amb la modificació que s’ha 
expressat a la deliberació del punt.   
 
SEGON.- SORTEIG DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A 
LES ELECCIONS GENERALS LEGISLATIVES DE 20 DE NOVEMBRE DE 
2011 
        En compliment d'allò que disposa l'article 26 de la vigent Llei Orgànica del 
Règim Electoral General, seguidament l’Ajuntament Ple procedeix a efectuar el 
sorteig públic dels membres que compondran les Meses Electorals per a les 
Eleccions Generals Legislatives de 20 de novembre de 2011 , quedant constituïdes 
de la  forma següent, d’acord amb els Annexes que s’incorporen a la present 
Sessió.  
  I d’aquesta manera, essent les 20:15 hores de dia 27 d’abril de 2011, i no 
havent-hi més assumptes per tractar, es donà per acabada la sessió de la qual 
s’aixeca la present acta que conforme per tots els presents, la firmen amb jo, de 
la qual cosa, com a Secretari, donc fe. 
 
       Vist i plau,  
   El Batle-President,  
 
 
   Sgt.: Antoni Mulet Campins.  
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