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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE, DE 
DIA 27 DE JUNY DE 2011 

A la Sala de sessions de la Casa consistorial de Maria de la Salut, a les 20,00 
hores del dia vint-i-set de juny de 2011, es reuneixen en primera convocatòria i 
prèvia citació feta en legal forma, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i 
donar compliment al disposat a l'article 36.1 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de 
novembre del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF), els següents regidors: 

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. 
 

Presideix l'acte el Batle Sr . Antoni Mulet Campins, assistit dels regidors indicats. 
Es produeix l’absència de la regidora del Partit Popular, Sra. Joana Maria Torrens 
Rigo, que es justificada pel Sr. President.  
Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Higinio Cascón Nogales, 
per donar fe de l'Acta.  
 
     Convocada la sessió a les 20,00 hores, per la presidència es declara oberta la 
mateixa i es procedeix, d'acord amb l'ordre del dia, a tractar els punts de l’Ordre 
del Dia.  
      Abans de començar la Sessió, i, havent advertit el Batle-President, la necessitat 
de completar i/o rectificar determinats aspectes del punt  de l’Ordenança 
reguladora de determinades activitats relacionades amb la possessió i 
circulació d’animals, decideix amb l’acord de tots els membres de la 
Corporació, deixar l’assumpte damunt la taula.   
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
    El Sr. Batle  demana als reunits si tenen qualque observació que formular a 
l’acta anterior de la sessió extraordinària organitzativa de data sis de juny de 2011.  
No es fa cap observació i per part dels presents, s'acorda la seva aprovació per 
unanimitat. 

 
SEGON.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 

D’ADAPTACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE MARIA DE LA 
SALUT AL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA.  
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 Abans de presentar la proposta, el Batle manifesta que es troben presents els 

Srs. Josep Mayol, i Antoni Ramis, Arquitectes, de l’equip redactor de l’expedient 
de l’Adaptació de les Normes Subsidiàries al Pla Territorial de Mallorca. Abans de 
donar la paraula, el Batle manifesta que solament tres pobles tenen adaptat el Pla 
Territorial de Mallorca, i que en el present Expedient varen resultar necessaris el 
Conveni Urbanístic pel Polígon, i la cessió de terrenys per l’Escola, en la seva 
ubicació, així com pel Centre de Salut ( abans pensat per habitatges promocionals 
), un Àrea de  Serveis; també es va fer necessària l’Adaptació al Catàleg de 
Patrimoni. Finalment, el Batle exposa que va haver poques al.legacions que varen 
ser contestades, i es comunica individualment la seva resolució.  

A continuació,intervé el Sr. Antoni Ramis, de l’equip redactor, el qual respon 
a quantes qüestions li son plantejades, i fa referència especial al referent al Polígon 
, i a la Unitat d’Actuació que és una Unitat Compensatòria per l’Escola.  Referent a 
altres qüestions, el Sr. Ramis menciona l’assumpte de la Densitat de Població; diu 
que s’ha computat d’acord amb la previsió de la Comissió Balear de Medi 
Ambient, i que espera que el Consell de Mallorca no posi problemes, ja que s’ha 
minvat la progressió, i, fins i tot, les zones verdes, que no basten. La solució pels 
30.000,00 m2 necessaris estarà en el terreny rústic de la Unitat d’Actuació i Sistema 
General que, al seu dia, l’Ajuntament haurà d’expropiar. Exposa, a continuació, 
que, una vegada duta a terme l’aprovació provisional, el Consell de Mallorca te sis 
mesos per resoldre i fer l’aprovació definitiva, a partir de tenir la documentació 
completa.  

Seguidament, el Sr. Batle menciona que no hi haurà vivendes unifamiliars, 
que l’expedient va ser objecte d’una aprovació per unanimitat de la Comissió 
Balear de Medi Ambient, i que queden 12.000 m2 pel municipi.  

A continuació, a preguntes del Sr. Miquel Mascarò Pastor, el Sr. Josep 
Mayol, de l’equip redactor, explica el que suposa l’Àrea Territorial 
d’Harmonització com a perspectiva de creixement, i la necessitat d’esgotar l’ÀTC, 
abans d’acudir a les ATH. Deixa clar que hi ha un romanent de terreny per 
augmentar l’edificabilitat, però primer s’han d’esgotar les ATC.  

Finalment, intervé el Batle, el qual explica tot el referent al Sòl Industrial i 
diu que s’ho menja tot el Polígon i que és el 5% del sòl urbà, arribant a una 
extensió de 0,3 Has. Afegeix el President que tot l’exposat va ser votat 
pràcticament per unanimitat per la Comissió Balear de Medi Ambient. Per últim, 
el Sr. Gabriel Jordá Bauçà, regidor del PSM manifesta que considera que hi ha 
coses que no s’entenen, però que s’ha d’acceptar i apunta també si ell resulta 
incompatible per votar, per trobar-se en un carrer afectat; el Batle contesta que no, 
donat el caràcter de l’acord que es pren i que, d’una manera o l’altra afecta a tots 
els habitants del municipi.  

 
  Es passa a l’aprovació de la següent:      
 

PROPOSTA DE ALCALDIA:   
Por la Presidencia se presenta, PROPUESTA DE ALCALDIA, de   acuerdo de 

aprobación provisional de la Adaptació de las Normas Subsidiarias de Maria de la 
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Salut al Plan Territorial de Mallorca, conforme al siguiente:    
 
 

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA 
 
 

En relación con el expediente relativo a aprobación de las Normas 
Subsidiarias municipales, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 
23 de Junio de  emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los 
siguientes, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Aprobadas inicialmente las Normas Subsidiarias municipales, 

que incluyen el Informe de Sostenibilidad Ambiental, por Acuerdo del Pleno de 
fecha 10 de Noviembre de 2008, han sido sometidas a información pública y a una 
fase de consultas durante el plazo de  cuarenta y cinco días, en el Boletín Oficial de 
las Islas Baleares nº 163, de fecha 20 de Noviembre de 2008, y en el Periódico Diari 
de Balears, de fecha 19 de Noviembre de 2008, y se procedió a efectuar las 
consultas indicadas en el Documento de referencia. 

 
SEGUNDO.  En sucesivas fechas se recibieron los informes de las 

Administraciones sectoriales afectadas, con las conclusiones, especificadas en los 
Informes que se acompañan al presente Informe-Propuesta y que forman parte del 
mismo procediéndose a la modificación del Proyecto del Plan conforme a las 
conclusiones de los informes preceptivos y vinculantes´. 

 
TERCERO. Durante el período de información pública y consultas, se 

presentaron las siguientes alegaciones que constan incluidas en el expediente 
como Anexo, y que se incorporan al presente acuerdo.  

 
CUARTO. Al respecto de los informes, alegaciones y consultas, se ha 

informado por el equipo redactor, con las conclusiones que figuran en la 
Propuesta 

 
QUINTO. Tras las sucesivas modificaciones que figuran en el Expediente, 

se emitió informe favorable, con diversas prescripciones, sobre  la Memoria 
Ambiental redactada por el equipo redactor, en fecha con las conclusiones que 
aparecen en el Informe de fecha 12 de Mayo de 2011  que consta en el Expediente, 
y que forma parte del presente acuerdo provisional.  

SEXTO: Finalmente, y en cumplimiento de la normativa autonòmica y 
estatal, se llevó a cabo la aprobación inicial de la Adaptación del Catálogo de 
Bienes Patrimoniales del Municipio, en la Sesión Plenària de data 15 de 
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Noviembre de 2010, siendo publicada la misma en el Butlletí Oficial  de les Illes 
Balears de fecha 27.11.2010, num: 172, constando en el Expediente que durante el 
periodo de Exposición al Público no se produjeron alegaciones.            

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
La Legislación aplicable viene determinada por: 

 

— Los artículos 40, 41 y 70 a 75 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. 

— Los artículos 89 a 99, 125, 127 a 130, 132 a 134 y 150 a 152 del Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del suelo 
y ordenación urbana. 

— La Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo 
territorial sostenible en las Illes Balears. 

— El artículo 15 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación 
Territorial. 

— Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental 
y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears.  

— La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de 
Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente. 

— Los artículos 11 y 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

— Los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

 
Asimismo, es aplicable la Legislación sectorial siguiente: 
 
— Defensa: Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo. 

— Carreteras: artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, 
cuando afecte a carreteras estatales; artículo 8 de Ley 5/1990, de 24 de mayo, de 
Carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, cuando afecte a la 
red autonómica de carreteras. 

— Sector ferroviario: artículo 7 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 
Sector Ferroviario. 

— Patrimonio cultural: artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, y artículo 36 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, 
del Patrimonio Histórico de las Illes Balears i Llei 2/2006 de 10 de março de 
reforma de la anterior. 
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— Patrimonio de las Administraciones Públicas: artículo 189 de la Ley 
33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

— Aguas: artículos 20.1.d), 25.4 y 40.4 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. 

— Medio Ambiente: artículo 18 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y artículos 7 y siguientes de la Ley 
1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las 
Áreas de Especial Protección de las Islas Baleares. 

— Montes: artículo 39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
— Sector de hidrocarburos: artículo 5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 

Sector de Hidrocarburos. 
— Sector eléctrico: artículo 5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 

Sector Eléctrico. 
— Telecomunicaciones: artículo 26 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 

General de Telecomunicaciones. 
— Costas: artículo 112.a) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
— Integración social de los minusválidos: artículo 54 de la Ley 13/1982, de 

Integración Social de los Minusválidos, y artículo 7 de la Ley 3/1993, de 4 de mayo, 
para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de las barreras arquitectónicas.. 

— Ruido: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental, así como el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones de calidad. La Ley 1/2007, 
de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears. 

— Turismo: Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Illes 
Balears. 

— Deporte: Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Illes Balears. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 

tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por 
el Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
de conformidad con los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el 
que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 

 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
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PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por las 
personas y entidades que figuran en la documentación que se acompaña como 
Anexo en relación con el expediente de aprobación de Normas Subsidiarias, por 
los motivos expresados en el informe que así mismo se acompaña, del que se 
remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO. Estimar total o parcialmente las alegaciones presentadas por 

las personas y entidades que figuran en la documentación que se acompaña como 
Anexo, en relación con el expediente de aprobación de la Normas Subsidiarias 
referenciado, por los motivos expresados en el informe referenciado, del que se 
remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo, en 
consecuencia, introducir en el expediente las modificaciones indicadas en dicho 
informe. 

 
TERCERO. Aprobar provisionalmente las Normas Subsidiarias 

municipales con las modificaciones resultantes de las alegaciones estimadas y los 
informes emitidos. 

 
CUARTO. Una vez diligenciado, elevar el expediente de Adaptación de las 

Normas Subsidiarias Municipales al Plan Territorial de Mallorca, que comprende 
normativa urbanística con su parte dispositiva y planos correspondientes, 
Catálogo de Bienes, y Memoria Ambiental, al órgano competente en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo de la Comunidad Autónoma, es decir, a la 
Comisión Insular de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca, con el fin de que 
resuelva sobre su aprobación definitiva. 

 
Si el presente Informe-Propuesta coincide con la Propuesta que la 

Presidencia decide elevar a Pleno, el que suscribe informa, en cumplimiento del 
artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, que dicha Propuesta se adecuará a la Legislación aplicable.” 

      Es procedeix a la votació, amb el següent resultat:  
. Sis vots a favor ( dels regidors de l’equip de govern ( PP ) i el Batle ), i quatre 
abstencions ( 3 regidors del PSIB/PSOE, i un regidor del PSM ). En conseqüencia, 
donat que es produeix la majoria i el quòrum requerits en aquest tipus d’acord, 
s’aprova la Proposta en tots els seus terminis.  

 
TERCER.- PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 

2011.  
El President cedeix la paraula al regidor d’Hisenda i Economia Sr. Jaume 

Ferriol Martí, el qual explica les diferents partides del Pressupost, així como el seu 
destí. En el torn d’intervencions, el Sr. Miquel Mascarò Pastor ( PSOE ), demana 
per les despeses del Centre Sanitari. El Batle respon que l’Ajuntament es farà 
càrrec de les despeses ordinaris perquè es tract d’una obra petita. Referent a la 
partida destinada a Ca Ses Monges, el Batle explica que s’ha oberta per si surt la 
possibilitat de fer més obres.  Referent a l’obra del Centre Sanitari, el Sr. Jordà 
Bauça ( PSM ) , manifesta que s’ha de fer una nova instal.lació elèctrica, i que s’ha 
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de fer bé, amb un Projecte Elèctric nou, ja que no bastarà la instal.lació d’un ICP.  
Finalment, el Sr. Miquel Mascarò Pastor ( PSOE ), demana aclariments 

referents a les subvencions i despeses de l’AODL, i de l’energia sostenible, les 
quals són aclarides pel Batle. També pregunta per la subvenció d’Illesport: El Batle 
aclareix que es tracta d’una subvenció del 100% a 10 anys i que compren la 
instal.lació de dos vestidors, l’enllumenat del camp de futbol, les reixetes de la 
Pista de Pàdel. També el regidor demana sobre la subvenció del Fòrum 
d’Integració, i el Batle contesta que es destinarà a actuacions pels immigrants , 
amb la intervenció d’un dinamitzador, cursets de cuina i altres.                               

 
  Es passa a l’aprovació de la següent:      
 
                                                  PROPOSTA DE BATLIA 
 
         Havent-se complit el determinat a l’article 168 del Text Refòs de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RD 2/2004 ( TRLRHL ) referent al 
procediment d’elaboració i aprovació inicial, i d’acord amb el que disposa l’article 
169 de l’esmentat TRLRHL, es proposa, per la Batlia, l’adopció del següent acord:  

 
1r. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Entitat per a 2011, 

d'acord amb els resums següents: 
 
Resum per Capítols: 
 
                          ESTAT D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOL 1.- IMPOSTS DIRECTES:  487.126,00.- € 
CAPÍTOL 2.- IMPOSTS INDIRECTES:  56.000,00.- € 
CAPÍTOL 3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS:  58.885,86.- € 
CAPÍTOL 4.- TRANSFERENCIES CORRENTS:  507.903,21.- € 
CAPÍTOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS:  11.042,40.- € 
CAPÍTOL 7.- TRANSFERENCIES DE 

CAPITAL:  
244.906,46.-  

€ 

CAPITOL 9.- PASSIUS FINANCERS  
                             

200,00.- €                             
   

SUMA TOTAL   
1.366.063,94.-  

€ 
 
 
 
                           ESTAT DE DESPESES 

CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL:   
676.076,57.- 

€ 
CAPÍTOL 2.- DESPESES EN BÉNS CORRENTS I  315.440,66.- 
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SERVEIS : € 

CAPÍTOL 3.- DESPESES FINANCERES:  8.716,16.- € 
CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS:  40.006,30.- € 

CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS:  
303.579,27.- 

€ 
CAPÍTOL 9.- PASSIUS FINANCERS:  22.244,97.- € 

    
    

SUMA TOTAL    
     

1.366.063,94.- €       
 
 
2n. Aprovar, en conseqüència, la Plantilla de Personal que s'hi contempla. 
 
3r. Aprovar les seves bases d'execució. 
 
4t. Aprovar l’annex de Personal, amb la seva relació de llocs de treball.  
 
5è. Aprovar la resta d’annexos i el conjunt de documents que contenen 

l’expedient. 
 
 
6è. Que el Pressupost així aprovat s'exposi al públic per termini de 15 dies 

hàbils, previ anunci en el BOIB, i en el tauler d'Edictes de l'Ajuntament, a efectes 
de reclamacions. 
7è. Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en la seva contra dins el termini d'exposició senyalat a l'apartat 
anterior.  
 

      Es procedeix a la votació, amb el següent resultat:  
. Sis vots a favor ( dels regidors de l’equip de govern ( PP ) i el Batle ), i quatre 
abstencions ( 3 regidors del PSIB/PSOE, i un regidor del PSM ). En conseqüencia, 
donat que es produeix la majoria i el quòrum requerits en aquest tipus d’acord, 
s’aprova la Proposta en tots els seus terminis.  
 

 
QUART.- PRESSA DE RAÓ DE LA CANCELACIÓ DE L’EXPEDIENT I 
COMPTE DE CESSIÓ DE CRÈDIT DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 
DEL GOVERN BALEAR PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU COL.LEGI 
PÚBLIC.  
    Per la Presidència es presenta, per a la seva aprovació, la següent:  
 

                                   PROPOSTA DE BATLIA 
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Antecedents:  
 
        1.- Per dur a terme l’execució de la construcció del nou Col.legi Públic “ 

Maria de la Salut “, l’Ajuntament va fer un Conveni amb la Conselleria 
d’Educació del Govern Balear, el qual va incloure el finançament de les obres 
mitjançant un contracte de cessió de crèdit, i un consegüent acord amb l’entitat 
DEXIA SABADELL. Tota aquesta tramitació s’ha realitzat a través de sucessius 
acords del Ple de l’Ajuntament.  

        2.- Feta l’adjudicació de les obres, l’Ajuntament va abonar les 
successives certificacions d’obra mitjançant la disposició de l’esmentat crèdit.  
        3.- Finalment, en data 31 de maig de 2011, es va demanar la darrera disposició 
de fons per import de  223.793,94 ( Doscientos veintitrés mil setecientos noventa y 
tres con noventa y cuatro ).- € , pel pagament de la 11é i darrera certificació d’obra 
executada. Aquesta disposició va suposar esgotar la totalitat de l’import del crèdit.  
 
         A la vista d’això, es proposa:  
 
1.- Sol.licitar la cancel·lació del compte de crèdit a dalt esmentat.  
2.- Enviar certificació del present acord a l’entitat DEXIA SABADELL.  
 

Assabentats els assistents, previ debat, per unanimitat s’acorda aprovar la 
Proposta en tots els seus terminis.   

 
QUINT.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2012.- 
 
     Per la Batlia es presenta la següent:   
 
PROPOSTA DE BATLIA 
 
 
PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2012.  
 
Vist l'escrit tramès pel Director General de Treball i Salut Laboral, 

interessant la comunicació de les dues festes locals que s'hagin decidit pel proper 
exercici de 2012. 

 
Conformement amb allò que prescriu l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de 

juliol, es proposa all Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  
 
   Es proposa l’adopció del següent acord:   
 
1r. Fixar com a festes locals d’aquest municipi per a l'any 2011 les següents  
 
- 17 de gener, dimarts 
-  7 de setembre, divendres anterior a la festa de la Mare de Deu   
 
2n. Donar-ne trasllat a l'Administració interessada. 
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Assabentats els assistents, previ debat, per unanimitat s’acorda aprovar la 

Proposta en tots els seus terminis.   
 
SISÉ.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

MARIA DE LA SALUT I L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
PER A LA GESTIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECANICA. 

Aclarides les petites variacions i consultes explicades per l’ATIB, per la 
Batlia es presenta, per a la seva aprovació, la següent:  

                              PROPOSTA DE BATLIA 
D’acord amb la competència prevista en virtut de l’article 7.2 b) de la Llei 

3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’ATIB, i els articles escaients de la 
Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 20/2006 de 20 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i del RD 2/2004 del Text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 

 
 
         Es presenta, per a la seva aprovació, la següent:  
 
             PROPOSTA: 
  
1.- Facultar al Batle-President per a la firma del Conveni de col.laboració 

entre l’Ajuntament de Maria de la Salut i l’Agència Tributària de les Illes Balears 
en matèria de gestió tributària de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que 
figura com a Annex al present acord.  

2.- Enviar certificació del present acord a l’ATIB ( Agència Tributària de les 
Illes Balears ), als efectes oportuns.  

 
A continuació, es procedeix a la votació, amb el següent resultat:  
 

. Set vots a favor ( dels regidors de l’equip de govern ( PP ) , el Batle i el regidor 
del PSM ), i tres abstencions ( 3 regidors del PSIB/PSOE ). En conseqüència, donat 
que es produeix la majoria i el quòrum requerits en aquest tipus d’acord, s’aprova 
la Proposta en tots els seus terminis.  

 
 

SETÉ.- SOL.LICITUD OBRES PLA D’OBRES I SERVEIS PER A L’ANY 
2012.-  

 
  Resolts quants aclariments de caire tècnic i administratiu que li son fets al 

Batle-President, es presenta, per a la seva aprovació, la següent:  
 
PROPOSTA DE BATLIA.  
 
      D’acord amb els terminis de la convocatòria del POS 2011, es proposa 

per la Batlia l’adopció del següent acord:  
1r.- Aprovar l'expedient de sol.licitud de finançament al Consell Insular de 
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Mallorca per a l'obra nomenada "  DE SOTERRAMENT DE CANONADES 
PLUVIALS DES DE LA PLAÇA DES POU FINS A LA CARRETERA DE SANTA 
MARGALIDA  ", amb un pressupost d'execució per contracte de 680.721,05.-  € i 
demanar la seva inclusió en el Pla d'Obres i Serveis per a 2011.  La subvenció a 
fons perdut que se sol.licita puja a un import de 618.837,32 (90  %), essent 
l'aportació municipal de  61.883,73.- €   (10 %). 

2n.- Aprovar el Projecte de l'obra de referència redactat pel Sr.Martí Vila 
Jaume 

3r.- Dins els terminis previstos al paràgraf 3r del punt 3 de l’acord del Ple 
del Consell de Mallorca de 17 de maig de 2011, es sol.licita la fórmula de 
finançament mitjançant Conveni.    

4tr.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del 
Pla d'Obres i Serveis de 2012 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM " 

 
Assabentats els assistents, previ debat, per unanimitat s’acorda aprovar la 

Proposta en tots els seus terminis.  
 
VUITÉ.- RATIFICACIÓ CONVENI INSTAL.LACIÓ TELEFONIA 

MÒBIL.-  
    Per la Presidència  s’informa de la necessitat de ratificar l’aprovació d’un 
Conveni per a la instal.lació d’antenes de telefonia mòbil al lloc de l’Escola d’Alt ( 
carrer Angel Madrigal, s/n ) per la Companyia FRANCE TELECOM ESPAÑA, 
S.A., en els terminis del document de data 6 de juny de 2011, que s’incorpora a la 
present acta, i en aquest sentit presenta PROPOSTA d’aprovació, fent constar, al 
debat previ, que es tracta d’una instal.lació absolutament necessària pel municipi, 
i que la absència i les dificultats d’aquesta instal.lació varen donar lloc, fa poc 
temps, a situacions dramàtiques, derivades de la impossibilitat de funcionament 
de serveis sanitaris d’urgència. Així mateix, el President destaca que la subscripció 
del contracte no suposarà l’exclusivitat per l’empresa instal·ladora.   
 
        Es procedeix a la votació, amb el següent resultat.  
 
 
    Set vots a favor ( dels regidors de l’equip de govern ( PP ) , el Batle i el regidor 
del PSM ), i tres abstencions ( 3 regidors del PSIB/PSOE ). En conseqüència, donat 
que es produeix la majoria i el quòrum requerits en aquest tipus d’acord, s’aprova 
la Proposta en tots els seus terminis.  
 
I sense més assumptes a tractar, el Batle-President aixeca la sessió a les nou hores 
quinze minuts del dia abans assenyalat, de la qual s'estén la present acta, que jo el 
Secretari certifico. 
 
      El Batle-President,                           El Secretari-Interventor,  
 
 
 
     Sgt.: Antoni Mulet Campins      Sgt.: Higinio Cascón Nogales.  


