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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
MARIA DE LA SALUT DE DIA 28 DE MARÇ DE 2011.  
 
Regidors presents: 
SR. ANTONI MULET CAMPINS 
SR. BARTOMEU SERRA MAS 
SRA. JOANA MARIA TORRENS RIGO 
SR. JAUME FERRIOL MARTÍ 
SRA. FRANCISCA CARBONELL ROIG 
SRA. ROSA ALCOVER COLOM 
SR. PEDRO CARBONELL FERRIOL 
SR. ANTONI FONT ROSSELLÓ 
SR. JOAN MIQUEL BERGAS FONT 
 
Secretari 
SR. HIGINIO CASCON NOGALES 
 
      Essent les 20:30 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 ordinària del Ple de l’Ajuntament que havia estat convocada pel dia 
d’avui. No assisteixen els regidors Srs. Guillem Ferriol Negre ( UM ), i Daniel 
Estarellas Massanet ( PP ) 
     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: 

    En primer lloc el Batle manifesta que a darrera hora va arribar una 
Proposta per a l’Autorització d’Hostalatge i Gestió de Cans Municipals 
mitjançant un acord amb la Fundació de Natura Parc, que no va poder 
esser inclosa a l’Ordre del Dia. En conseqüència, proposa la seva inclusió 
a la present sessió. Assabentats els assistents, i, com es preceptiu, prèvia 
votació s’acorda por unanimitat apreciar la urgència i incloure el 
tractament d’aquest punt  a la present sessió, abans dels punts relatius    
al Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació.   

         
      
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS.- Referent a l’acta de la Sessió de 31 de gener de 2011, a instàncies 
del regidor Sr. Antoni Font Castelló, el Batle fa constar, que en el punt 
d’aclariments sobre l’obra del pàrking del Cementiri, “ es tractava de que hi 
havia tres projectes diferents per completar l’obra, i que cada empresa havia fet 
la feina que li tocava “.  Acceptada aquesta rectificació, s’aprova per unanimitat 
l’esborrany de la Sessió Ordinària de dia 31 de gener de 2011.   
  
SEGON.- CONVENI POLICIA TURISTICA 2011/2012. 
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                         PROPOSTA DE BATLIA 
 
 
       Vist el contingut del Conveni de la Policia Turistica del qual s’ha 
acompanyat cópia que ha de tenir vigència fins la data de 31 de març de 2012, 
enviat per la Conselleria d’Interior del Govern Balear , es proposa al Ple 
l’adopció del següent acord:  
 
1.- Aprovar el  CONVENI POLICIA TURISTICA 2011/2012 en tots els seus 
terminis. 
2.- Facultar al Batle-President per a la firma de quanta documentació sigui 
necessària  en la tramitació del present expedient, amb la certificació del 
corresponent acord plenari.  
    
 En el torn d’intervencions, el Sr. Carbonell Ferriol, portaveu del grup 
municipal del PSOE, proposa que els Policies també tinguin servei el cap de 
setmana. El Batle respon que ara ho fan quan poden, perquè és complicadíssim. 
Joana Maria Torrens, intervé i diu que hi ha una petició del Consell Escolar 
perquè hi hagi dos Policies en lloc d’un. El Batle contesta que ara hi ha un, però 
que es tractarà de que hi hagi dos, encara que sigui esporàdicament, donades 
les dificultats existents.  
      Finalment es procedeix a la votació, i la proposta s’aprova per unanimitat en 
tots els seus terminis.   
 
TERCER.- EXPEDIENT DE DESAFECTACIÓ EDIFICI ANTIGUES 
ESCOLES.  
 
 
INFORME-PROPOSTA DE BATLIA 
 
       Tenint en compte que en aquestes dates s’han finalitzades les obres de 
construcció d’un nou edifici pel Col.legi Públic d’aquest municipi. 
        
       Atesa la previsió de l’Ajuntament per a disposar d’un altre edifici que 
pugui destinar a la finalitat que es consideri més oportuna. 
 
       D’acord al previst a l’article 8 del Reial Decret 1372/1986 de 13 de juny pel 
qual s’aprova el Reglament de Bens de les Entitats Locals, i el Reial Decret 
605/1987, de 10 d’abril, pel que es regula el procediment d’autorització prèvia 
de la desafectació d’edificis públics escolars de propietat municipal, l’Ordre de 
4 de juny que el desenvolupa..  
       Atès l’Informe Tècnic i el present Informe-Proposta de Secretaria, al qual es 
relaciona el procediment per  dur a terme el procediment de desafectació del 
immoble fins ara destinat a Col.legi Públic, que és el següent:  
. Aprovació de l’expedient de desafectació pel Ple de l’Ajuntament, que 
requereix majoria qualificada 
. Informació pública al Tauler de l’Ajuntament i al BOIB per espai d’un mes. 
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. Resolució d’al.legacions i aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament 

. Tramesa de l’expedient a la Conselleria d’Educació de la CAIB amb l’objecte 
de que pugui autoritzar la desafectació 
. Aprovació definitiva pel Ple de la Corporació 
. Comunicació al Registre de la Propietat de l’alteració de la qualificació jurídica 
del bé immoble per a la seva inscripció, així com l’anotació corresponent al 
Inventari de Bens de la Corporació Municipal.  
          A la vista de tot l’exposat, es proposa al Ple l’aprovació de la següent                 
PROPOSTA:  
1.- Aprovar inicialment l’expedient de desafectació del immoble abans destinat 
a Col.legi Públic.  
2.- Disposar la informació pública de l’expedient per espai d’un mes al Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament i Anunci al BOIB      
3.- Facultar al Batle-President per a la firma de quanta documentació sigui 
necessària a la tramitació de l’expedient de referència.   
     En el torn d’intervencions, el Sr. Carbonell Ferriol, regidor del grup 
municipal del PSOE, manifesta que el vot del seu grup serà favorable però amb 
la reserva de que serà així sempre que   no hi hagi desprès reclamacions per 
part de la família propietària anterior. El Batle contesta que va haver dues 
persones que varen fer comprovacions en els arxius i que la família no podria 
al·legar res referent a l’ús docent. El regidor Sr. Joan Miquel Bergas Font ( PSM 
), va dir que l’edifici va tenir una subvenció pública i que no pot  ser privat. 
Finalment, el Batle manifesta que si la família acredités res, l’edifici hauria de 
tornar a tenir un ús docent. 
      Finalment es procedeix a la votació, i la proposta s’aprova per unanimitat en 
tots els seus terminis fent constar la reserva dels regidors del grup del PSOE.   
 
QUART.- EXPEDIENT DE DESAFECTACIÓ ANTIC LOCAL CENTRE DE 
SALUT  
 
INFORME-PROPOSTA DE BATLIA 
 
       Tenint en compte que en aquestes dates s’han finalitzades les obres de 
construcció d’un nou edifici com a Unitat Bàsica de Salut per aquest municipi. 
 
       Vistos els terminis de l’escrit de la Conselleria de Salut i Consum del 
Govern Balear que s’acompanya al present i que fa referència a que l’edifici que 
actualment es destina a Centre de Salut, i que,  encara que en un principi 
resultaria afectat a aquest ús fins l’any 2019, es podria tramitar la seva 
desafectació si aquest ja no té raó de ser per la construcció d’un altre.  
 
       Atesa la previsió de l’Ajuntament per a disposar d’un altre edifici que 
pugui destinar a la finalitat pública es consideri més oportuna. 
 
       D’acord al previst a l’article 8 del Reial Decret 1372/1986 de 13 de juny pel 
qual s’aprova el Reglament de Bens de les Entitats Locals.  
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       Atès l’Informe Tècnic i el present Informe-Proposta de Secretaria, al qual es 
relaciona el procediment per  dur a terme el procediment de desafectació del 
immoble fins ara destinat a Centre de Salut, que és el següent:  
. Aprovació de l’expedient de desafectació pel Ple de l’Ajuntament, que 
requereix majoria qualificada 
. Informació pública al Tauler de l’Ajuntament i al BOIB per espai d’un mes. 
. Resolució d’al.legacions i aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament 
. Tramesa de l’expedient a la Conselleria de Salut de la CAIB amb l’objecte de 
que pugui autoritzar la desafectació 
. Aprovació definitiva pel Ple de la Corporació 
. Comunicació al Registre de la Propietat de l’alteració de la qualificació jurídica 
del bé immoble per a la seva inscripció, així com l’anotació corresponent al 
Inventari de Bens de la Corporació Municipal.  
          A la vista de tot l’exposat, es proposa al Ple l’aprovació de la següent                 
PROPOSTA:  
1.- Aprovar inicialment l’expedient de desafectació del immoble abans destinat 
a Centre de Salut, situat a la Plaça d’Alt d’quest municipi.  
2.- Disposar la informació pública de l’expedient per espai d’un mes al Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament i Anunci al BOIB      
3.- Facultar al Batle-President per a la firma de quanta documentació sigui 
necessària a la tramitació de l’expedient de referència.   
 
       Assabentats els assistents, previ debat, per unanimitat s’acorda aprovar la 
Proposta en tots els seus terminis.  
 
 
QUINT.- AUTORITZACIÓ AL BATLE-PRESIDENT PER A LA INICIACIÓ 
D’ACCIONS ADMINISTRATIVES I JUDICIALS PEL TANCAMENT DE LA 
PLANTA DE COMPOSTATGE A ARIANY 
Per la Presidència es presenta, per a la seva aprovació, la següent:  
                              PROPOSTA DE BATLIA 
 
      De conformitat amb l’acord plenari de la Sessió Ordinària de data 29 de 
març de 2010, relatiu a les gestions fetes pel tancament de la Planta de 
Compostatge situat al termini municipal d’Ariany. 
      Vistos els perjudicis de tota mena que l’esmentada instal.lació encara 
ocasiona, sense que hagi variat la situació des de la data esmentada, es presenta, 
per a la seva aprovació, si escau, la següent PROPOSTA:  
Facultar al Batle-President perquè, en representació de l’Ajuntament, dugui a 
terme quantes accions administratives i judicials siguin necessàries  per 
aconseguir el tancament de l’esmentada Planta, davant la Conselleria de Medi 
Ambient o qualsevol altra instància administrativa o judicial.  
    El Batle es refereix amb les gestions que va fer també amb el regidor Sr. Joan 
Miquel Bergas Font, i diu que  es tracta de que les instal.lacions s’adeqüin , si és 
possible, i, si no, que es tanquin. A continuació, el Sr. Carbonell Ferriol ( PSOE ), 
manifesta que, en principi s’abstindràn. Seguidament, la Sra. Alcover Colom ( 
PSOE ) demana si s’han fetes gestions davant l’Ajuntament d’Ariany; el Batle 
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respon que li consta la previsió del Batle d’Ariany de presentar la mateixa 
Moció. El Sr. Carbonell Ferriol que es doni compte al Ple de cada gestió que es 
faci. Intervé desprès el Sr. Antoni Font Castelló ( PSOE ), i diu que no entén la 
raó de que hagin pres aquestes mesures abans, ja que coneix que una instal.lació 
com aqueste ja s’ha llevat de Sa Pobla. El Batle diu que durant vuit anys s’han 
fet coses. Desprès intervé el Sr. Joan Miquel Bergas Font ( PSM  ) i diu que s’han 
fetes gestions davant la Direcció General, i que no l’han fet cas ni l’han aclarit 
res, i que segons ell, el procés a seguir és esgotar les accions administratives, i si 
es comprova que no es compleix, acudir a un contenciós. El Batle, en aquest 
sentit, afegeix que es demanarà informació a l’Ajuntament d’Ariany i si hi ha 
informes tècnics.      
        Assabentats els assistents, previ debat i les intervencions referides dels 
representants de tots els grups que intervenen al mateix, s’acorda aprovar per 
unanimitat la PROPOSTA presentada, amb la modificació del tercer paràgraf, 
que quedaria redactat de la següent forma:  
“Facultar al Batle-President perquè, en representació de l’Ajuntament, dugui a 
terme quantes accions administratives, previs els informes tècnics escaients, i, 
quantes accions judicials corresponguin pel tancament o adequació, si escau, de 
l’esmentada Planta., donant compte de les actuacions dutes a terme en els 
successius plenaris. “ 
 
SISÉ.: SOL.LICITUD A LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM PER A 
LA REALITZACIÓ D’OBRES I D’UTILITZACIÓ DE L’ANTIC CENTRE DE 
SALUT. .  
                             PROPOSTA DE BATLIA  
 
 
 
        Per la Presidència es presenta, per a la seva aprovació, la següent:  
 
 
                              PROPOSTA DE BATLIA 
 
  Vist que, a la present Sessió Ordinària s’inicien els tràmits per a la desafectació 
del local abans destinat a Centre de Salut per canviar la seva qualificació 
jurídica, i no destinar-lo ja al ús públic sanitari.  
 
   Atesa l’oportunitat que té l’Ajuntament en aquest moment d’utilitzar el local 
perquè les entitats associatives  que hi existeixen al municipi puguin dur a 
terme les seves activitats i evitar el deteriorament de l’immoble durant la 
tramitació de l’expedient de desafectació, es presenta, per a la seva aprovació, si 
escau, la següent PROPOSTA:  
 
Sol.licitar a la Conselleria de Salut i Consum autorització per dur a terme obres 
en l’immoble abans destinat a Centre de Salut abans de que pugui concloure la 
tramitació de la desafectació del mateix del seu actual ús.  
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    El Sr. Carbonell Ferriol, regidor del grup municipal del PSOE, diu que, en 
principi el seu grup està d’acord amb l’iniciativa, sempre que no hi hagi 
discriminació referent a altres associacions que siguin la Segona Ona. El Sr. 
Antoni Font, regidor del PSOE, diu que s’ha de tenir el mateix tractament amb 
tots. La Sra. Alcover Colom ( PSOE ) demana qui ha de pagar els 
subministraments d’energia elèctrica i agua, i el Batle respon que l’Associació 
de la Segona Ona o el que entri nou 
 
Assabentats els assistents, previ el debat referit, per unanimitat s’acorda 
aprovar la Proposta en tots els seus terminis.  
  
SETÉ.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ D’IMPLANTACIÓ DEL GRAU 
SUPERIOR D’INSTAL.LACIONS  ELECTROTÈCNIQUES  I 
AUTOMATITZADES A L’INSTITUT SECUNDARI  NA CAMEL.LA DE 
MANACOR.  
 
Per la Presidència es presenta la següent:  
 
 
PROPOSTA DE BATLIA 
 
 
1.- Aprovar la MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ D’IMPLANTACIÓ DEL 
GRAU SUPERIOR D’INSTAL.LACIONS  ELECTROTÈCNIQUES  I 
AUTOMATITZADES A L’INSTITUT SECUNDARI  NA CAMEL.LA DE 
MANACOR.  
 
2.- Facultar al Batle-President per a la firma de quanta documentació sigui 
necessària  en la tramitació del present expedient, amb la certificació del 
corresponent acord plenari.  
    La regidora Sra. Joana Maria Torrens Rigo manifesta que això evitaria el 
desplaçament a Inca. 
 
   Assabentats els assistents, previ debat, s’aprova la Moció, per sis vots a favor ( 
Batle, regidors del PP i regidor del PSM ) i tres abstencions, dels regidors del 
PSOE. 
 
VUITÉ.-MOCIO DE SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I 
RETORN D’ENVASOS 
        Per la Presidència es presenta la següent:  
 
 
PROPOSTA DE BATLIA 
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1.- Aprovar la MOCIO DE SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I 
RETORN D’ENVASOS 
2.- Facultar al Batle-President per a la firma de quanta documentació sigui 
necessària  en la tramitació del present expedient, amb la certificació del 
corresponent acord plenari.  
 
Assabentats els assistents, previ debat, per unanimitat s’acorda aprovar la 
Proposta en tots els seus terminis.  
 
 
NOVÉ.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA CESSIÓ TEMPORAL 
DE LA UNITAT MÒBIL DE L’AGENDA LOCAL 21 LOCAL. 
 
Per la Presidència es presenta la següent:  
 
 
PROPOSTA DE BATLIA 
 
 
1.- Aprovar el  CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA CESSIÓ 
TEMPORAL DE LA UNITAT MÒBIL DE L’AGENDA LOCAL 21 LOCAL. 
 
2.- Facultar al Batle-President per a la firma del Conveni i de quanta 
documentació sigui necessària  en la tramitació del present expedient, amb la 
certificació del corresponent acord plenari. .   
 
Assabentats els assistents, previ debat, per unanimitat s’acorda aprovar la 
Proposta en tots els seus terminis.  
 
 DESÉ.- MOCIO PSOE IGUALDAT DE LA DONA.-  La regidora Sra. Alcover 
Colom ( PSOE ) fa referència al passat Dia Mundial de la Dona, i explica el 
contingut de la Moció, que tracta de donar un recolzament a la dona.  
   El Batle manifesta que es troba d’acord amb el text, però que considera que hi 
ha parts i gestions a les quals l’Ajuntament no deu ni pot entrar perquè no hi 
son de la seva competència, i no s’han d’agafar competències que no són de 
l’Ajuntament. El Sr. Joan Miquel Bergas Font, diu que s’ha de sol.licitar als 
òrgans competents, perquè l’Ajuntament no té recursos. Finalment, el Batle diu 
que l’assumpte queda damunt la taula, però que es tractarà d’intervenir  en tot 
el que sigui competència de l’Ajuntament, donant trasllat als organismes 
competents de les situacions que així ho requereixin.   
 
ONZÉ.- ACORD AMB LA FUNDACIÓ NATURA PARC PER A 
L’AUTORITZACIÓ D’HOSTALATGE I GESTIÓ DE CANS MUNICIPALS.-  
 
PROPOSTA DE BATLIA 
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       Vist el contingut del Conveni de l’acord per a l’Autorització d’Hostalatge i 
Gestió de Cans Municipals amb la Fundació Natura Parc, es proposa al Ple 
l’adopció del següent acord:  
 
1.- Aprovar el  Conveni de l’acord per a l’Autorització d’Hostalatge i Gestió de 
Cans Municipals amb la Fundació Natura Parc 
2.- Facultar al Batle-President per a la firma de l’esmentada Autorització i de  
quanta documentació sigui necessària  en la tramitació del present expedient, 
amb la certificació del corresponent acord plenari.  
 
El Batle explica el contingut del Conveni per a l’autorització, fent constar que 
els cans que no es reclamin es duran a Son Reus, i que, en altre cas, també hi 
haurà una multa al propietari.  
 En el torn d’intervencions, el Sr. Carbonell Ferriol, regidor del grup municipal 
del PSOE, proposa una campanya d’informació als caçadors i als propietaris de 
cans perquè posin un xip .  Finalment es procedeix a la votació, i la proposta 
s’aprova per unanimitat en tots els seus terminis.   
 
 
 

Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació.   
1.- INFORMES DE BATLIA.-  No n’hi a. 
2.- DECRETS DE BATLIA.- 
 El Sr. Batlle demana als assistents si hi tenen res a dir, els quals 
manifesten que hi estan d’acord, amb tots els que se’ls han passat. 
3.- ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El Sr. Batlle demana als 
assistents si hi tenen res a dir, els quals manifesten que hi estan d’acord, 
amb tots els que se’ls han passat. 
4.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS CRÍTIQUES. 
 

Cedida la paraula als assistents, Sr. Pedro Carbonell Ferriol, portaveu del grup 
municipal del PSOE s’interessa pel assumpte de la responsabilitat de l’empresa 
SOREA en el tram que transcorre entre el domicili i l’escomesa. El Batle aclareix 
que el titular de l’immoble és el responsable del tram que va des del comptador 
instal.lat fins al seu domicili.  
    Seguidament, el Sr. Carbonell Ferriol denuncia el mal estat del camí de Son 
Niell. El Batle respon que ho tindrà en compte i es posaran cartells 
d’advertència.  
    Finalment, per la Sra. Rosa Alcover Colom, regidora del PSOE es demana pel 
funcionament de l’aigua calenta al Poliesportiu. El Sr. Bartomeu Serra Mas 
contesta que ara sí funciona, que s’estan reparant les plaques i que fins ara no 
calia i l’aigua bastava.  
 

    
           I d’aquesta manera, essent les 21:50 hores de dia 28 de març de 2011, i no 
havent-hi més assumptes per tractar, es donà per acabada la sessió de la qual 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 


