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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE, DE DIA 10 
D’OCTUBRE DE 2011 

A la Sala de sessions de la Casa consistorial de Maria de la Salut, a les 20,00 
hores del dia deu d’octubre 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: 

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. 
 

Presideix l'acte el Batle Sr . Antoni Mulet Campins, assistit dels regidors indicats. 
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.     
 
PRIMER.- 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  de data dotze de setembre de 2011. 
     Per part de la regidora el PSIB/PSOE Sra. Xisc Jordà Ferriol, portaveu del grup, 
es proposen les següents rectificacions:  
- pàg. 2, línea 9 : creim que tocaria dir "compta general de l'any 2010, no 2011" 
- pàg.3, En relació a la modificació de l'impost de Béns Immobles: la regidora 
Catalina Morey (PSOE) va afegir que tota rebaixa és bona, no obstant aquesta 
rebaixa de 0'55 a 0'53 serà poc significativa per les economies familiars i pareix 
més enfocada a altres finalitats. 
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- pàg.4, línea 11, els noms regidors són: Francisca Jordà Ferriol ( PSIB/PSOE, i 
Guillem Jordà Bauça (PSM) 
-pàg.4, punt sisè "Escoleta", La regidora Catalina Morey va intervenir fent una 
rectificació que "la bonificació  de 20 € beneficiarà a les famílies de Maria  que 
duguin els seus infants a aquesta l'escoleta "privada" de Maria, per tant 
discrimina a totes les famílies que en igualtat de condicions econòmiques que 
optin per anar a una altra escoleta que no sigui aquesta especificament, sent del 
municipi i tenint aquests mateixos ingressos" " el regidors del PP  Sr. Daniel 
Estarellas va expresar que és per aquells que vagin a aquesta escoleta i no a un 
altre fora del municipi i els altres regidors del PP asentiren". 
-pàg 6, Eliminar " Intervé la Sra Morey Ferriol ( PSOE) , demana si hi haurà 
subvencions públiques" per intervé la Sra. Francisca Jordà Ferriol ( PSOE) 
advertint que no es quedi cap infant fora de l'escolaritat si es preveu que és una 
necessitat a pesar de la manca de recursos familiars o desamparement, ja que 
l'escoleta és privada" 
- Pàg 7, Finalment la sra. Morey Ferriol demana  que si queda tancada la 
possibilitat de fer una "escoleta pública amb el suport de la Conselleria 
d'educació més endavant i si seguiran les negociacions ja iniciades i s'aprofitarà 
el terreny designat per aquesta finalitat en el Pujolet," i el Batle diu que no. 
 
    Acceptades aquestes rectificacions per unanimitat,  s’aprova  l’acta anterior de 
la sessió extraordinària  de data dotze de setembre  de 2011.    
          
SEGON.- ORDENANÇA REGULADORA DE DETERMINADES 
ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA POSSESSIÓ I CIRCULACIÓ 
D’ANIMALS.- Aquest assumpte es deixa damunt la taula.                    
 
TERCER.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2010.- D’acord amb 
el disposat  al Text Refòs de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret 2/2004 de 5 de març i de l’article 89 del Reial Decret 500/1990 de 
20 d’abril, es dòna compte al Ple de l’Ajuntament  de la Resolució d’aprovació 
de la Liquidació del Pressupost de l’any 2010, el qual s’acompanya com a 
Annex a la present Acta.  
 
 

Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació.   
1.- INFORMES DE BATLIA.-  Per part del Batle-President 

s’informa als assistents de la situació en la qual es troba la Mancomunitat 
del Pla detallant que existeix un greu dèficit i que s’estudien les mesures 
adients per tractar de regularitzar-la, atenent, per damunt de tot, al 
servei de recollida de fems i el referent als serveis socials.  

Seguidament, dona compte de l’actuació de la Policia Local en el 
municipi, fent constar que durant l’any s’han produïts menys robatoris i 
més detencions.  

Refereix a continuació el Batle la situació del deute que esmanté en 
l’illa amb l’empresa Melchor Mascaró degut a les conseqüències de les 
deficiències i la interpretació  del Conveni subscrit al seu dia per a 
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l’eliminació dels residus.  
 
 
2.- DECRETS DE BATLIA.- Vist que la documentació s’ha entregat 

en la mateixa sessió, s’acorda donar compte de les observacions que es 
facin en la propera Sessió Ordinària 

3.- ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.-Vist que la 
documentació s’ha entregat en la mateixa sessió, s’acorda donar compte 
de les observacions que es facin en la propera Sessió Ordinària 

4.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS CRÍTIQUES.-  Cedida la paraula als 
assistents, per part de la regidora Sra. Francisca Jordà, portaveu del PSIB/PSOE 
es demana per l’estat de l’assumpte de la Planta de Compostatge, de la qual al 
seu dia es va tramitar una sol.licitud pel seu tancament, i si s’ha posat un 
contenciós. El Batle-President, contesta que ha hagut un canvi de Conselleria 
responsable i que s’està estudiant com es pot tancar; diu també que és 
demesurada comparada amb altres pobles com Felanitx. El regidor Sr. Guillem 
Jordà ( PSM ) intervé i diu que a Felanitx i a Sa Pobla s’ha aturat i que varen 
venir aquí tots. El Batle, que explica de nou la decisió de la Corporació anterior, 
diu que, fins i tot el volum ha baixat un poc i que cal un poc més de temps per 
reduir-la més.  
    La Sra. Jordà ( PSOE ), demana desprès per la situació de la Ràdio, i fa 
desprès referència a Ona Mallorca. El Batle contesta que desprès va venir Ràdio 
Fiesta i no va dur a terme programació, i que s’utilitza pels alemanys quan no 
l’utilitzem nosaltres. Seguidament, a instàncies de la Sra. Jordà, el Batle informa 
de les condicions de la jubilació parcial del treballador Sr. Miquel Bergas Ferriol                            
, el qual farà feina únicament en un percentatge del 25 %. La Sra. Jordà, amb el 
suport del seu grup i de tots els regidors aprofita per a felicitar-lo per la seva 
feina.  
    A continuació, la Sra. Xisca Jordà ( PSIB ), demana per la situació dels locals 
cedits a associacions i empreses del municipi. Pregunta si els locals es cedeixen 
a empreses o a particulars. Manifesta que es deuria regular per conveni 
aquestes cessions. El Batle respon que es tracta de la gent no s’envagi de fora 
per poder activitats con “ spining “, o els cursets de cuina, i que, en definitiva es 
dona un servei. La Sra. Jordà replica que es tracta de diferenciar entre les 
empreses y les associacions. Intervé el regidor Sr. Miquel Mascaró ( PSOE ), i 
diu que es tracta de que compensin per les despeses produïdes, el Sr. Martín 
Ferriol ( regidor del PP ), contesta que ho fan, i el Batle posa com exemple 
l’Educació d’Adults. De nou, la Sra. Jordá ( PSOE ) reitera que s’ha de 
diferenciar entre els ens que gaudeixen d’aquests locals perquè els-hi ha que no 
tenen ànim de lucre, i diu que tot s’ha de regular mitjançant una Ordenança. En 
aquest sentit, la regidora Sra. Morey Ferriol manifesta que, al manco s’ha cobrar 
el llum, l’aigua i la neteja.  
   Desprès, la Sra. Jordà es refereix als problemes sorgits amb la regulació del 
trànsit a la Plaça, perquè, de vegades, s’origina confusió. El Sr. Jordà Bauçà ( 
PSM ) insisteix en això, i demana si la gent canvia el disc de circulació per la 
seva compta. Seguidament, la Sra. Jordà, portaveu del PSOE es refereix al 
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problema de circulació en el carrer Unió i la necessitat de posar un nou disc. 
També menciona el problema del carrer Quintana, i diu que s’ha de donar una 
solució perquè la gent va a baix de les voreres, pel mig del carrer, amb el 
consegüent perill.  
    El regidor Sr. Guillem Jordà Bauçà ( PSM ) demana informació pel trànsit pel 
carrer Font i Roig, i el Batle explica la situació. Així mateix, a instàncies d’aquest 
regidor, el Batle informa dels preus, recaptació i regulació la taxa per ocupació 
de via publica.  
    El regidor del PSOE Sr. Miquel Mascaró Pastor diu que va escoltar queixes 
per la festa dels Quints. El Batle-President manifesta que a l’Ajuntament no li 
consten.  
    El Sr. Jordà Bauçà  ( PSM ) demana pel finançament de les obres del local de 
la Segona Ona i el Batle diu que varen ser a càrrec de l’Ajuntament. Manifesta el 
Sr. Jordà desprès la seva queixa pel funcionament d’aquesta i per la 
discriminació. El Batle respon que sempre s’han cedits els locals a les 
associacions que els han demanats. Per últim, el Sr. Jordà Bauçà demana per la 
recollida els fems que produeixen els placers de dia divendres, i el Batle explica 
les condicions de la mateixa.  
   La Sr. Jordà Ferriol ( PSOE ), diu, finalment que la segona edat ha de tenir la 
seva atenció; que hem de tenir cura de nosaltres mateixos.  
    Finalment, el Batle manifesta que per diferents motius ( baixa mèdica laboral, 
situació de Serveis Especials i malaltia comú ), actualment, sòl en tenim un 
Policia Local, però que el servei està garantit.   

 
 
            I sense més assumptes a tractar, el Batle-President aixeca la sessió a les deu 
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.  

 


