
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE, DE DIA 20 DE 
FEBRER DE 2012 

A la Sala de sessions de la Casa consistorial de Maria de la Salut, a les 20,30 
hores del dia  vint de febrer de 2012, 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.  
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. No assisteix la regidora del PSIB/PSOE Sra. Catalina 
Morey Ferriol, excusant la seva absència per malaltia.  
 
     Convocada la sessió a les 20,30 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 tractar un punt, del qual s’ha tingut coneixement desprès de la convocatòria, 
essent necessària la seva aprovació, si escau, de forma urgent, per terminar la 
tramitació de l’expedient,  es proposa la urgència per a tractar els següent punt: 
 



MOCIÓ sobre el Català com a requisit d’accés a la funció pública 

Donar compte i ratificar les Bases Específiques del Concurs d’un Boris e 
Llocs de Feina de Policies Locals Turístics Interins, a la Plantilla de 
l’Ajuntament de Maria de la Salut,  

 
 Assabentats, els assistents, per unanimitat s’acorda apreciar la urgència i 
debatre i prendre acords sobre els punts assenyalats.  
 
    A continuació, es passa a tractar els punts de la sessió:  
  
PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.-      El Sr. 
Batle  demana als reunits si tenen qualque observació que formular a l’acta del Ple 
de la Sessió Ordinària de 22 de desembre de 2012, no formulant-se cap rectificació.   
 
     En conseqüència, l’acta del Ple de la Sessió Ordinària de 22 de desembre de 
2012 queda aprovada per unanimitat.  
 
          
SEGON.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
LA TAXA PER LA RECOLLIDA  I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS.-  
    Per la Batlia es presenta, per a la seva aprovació, la següent:  
 
                  PROPOSTA DE BATLIA 
 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA RECOLLIDA  I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS 

      D’acord amb el següent Proposta, s’acorda, l’aprovació de la 
Modificació de L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA RECOLLIDA  I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS  

PRIMER.- Es presenta el text del projecte de Modificació de 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA  
I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS.  

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. 

    En conseqüència, es proposa l’aprovació de la següen modificació:  
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 

LA TAXA PER LA RECOLLIDA  I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS:  
 

Es tracta d’afegir un nou article a la vigent ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA  I ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS SÒLIDS:  

. A on diu:  
ARTICLE 2. Fet imposable. 
1....  
5. Estaran subjectes al pagament de la part fixa de la taxa: 
1. Els propietaris de tot immoble sigui quin sigui el seu destí o 

aprofitament, situat en sol urbà. 
2. Els propietaris de tot immoble, situats en sol rústic, sigui quin sigui el 

seu destí o aprofitament, exceptuant els casos que es detallen a continuació. 
 No estan subjectes al pagament de la part fixa de la  taxa ,en sòl rústic: 
 - Immobles destinats exclusivament a ús agrícola o ramader. S’ haurà de 

demostrar  que aquell immoble està inscrit al registre general d’ explotacions 
agràries de les illes Balears.  

Si a la mateixa finca on hi ha un immoble  destinat a ús agrícola o ramader 
també  hi hagués un altre immoble, o part del mateix immoble, que pugui tenir 
un altre ús ( p.e.: vivenda), s’ haurà de pagar la taxa per aquell ús. 

- Immobles que no tenguin unes condicions mínimes per habitar i que no 
tenguin un ús de caire comercial ( magatzem d’ un negoci, ...). Es considera que 
un immoble no té aquestes condicions si té alguna d’ aquestes condicions: 

 * tenir menys de 35 m² construïts 
 * no disposar de lloc on cuinar o bany  
. Ha de dir:  
ARTICLE 2. Fet imposable. 
1....  
5. Estaran subjectes al pagament de la part fixa de la taxa: 
1. Els propietaris de tot immoble sigui quin sigui el seu destí o 

aprofitament, situat en sol urbà. 
2. Els propietaris de tot immoble, situats en sol rústic, sigui quin sigui el 



seu destí o aprofitament, exceptuant els casos que es detallen a continuació. 
 No estan subjectes al pagament de la part fixa de la  taxa ,en sòl rústic: 
 - Immobles destinats exclusivament a ús agrícola o ramader. S’ haurà de 

demostrar  que aquell immoble està inscrit al registre general d’ explotacions 
agràries de les illes Balears.  

Si a la mateixa finca on hi ha un immoble  destinat a ús agrícola o ramader 
també  hi hagués un altre immoble, o part del mateix immoble, que pugui tenir 
un altre ús ( p.e.: vivenda), s’ haurà de pagar la taxa per aquell ús. 

- Immobles que no tenguin unes condicions mínimes per habitar i que no 
tenguin un ús de caire comercial ( magatzem d’ un negoci, ...). Es considera que 
un immoble no té aquestes condicions si té alguna d’ aquestes condicions: 

 * tenir menys de 35 m² construïts 
 * no disposar de lloc on cuinar o bany  

            * no disposar d’una altra habitació.   “ 
 
      El Batle dòna una explicació de les raons per fer aquesta modificació 
fonamentades en criteris d’habitabilitat. El Sr. Miquel Mascaro Pastor, regidor 
del PSOE demana aclariments sobre les raons d’aquesta modificació i sol.licita 
tenir abans la documentació per poder debatre i votar l’assumpte amb 
coneixement.  
     Finalment, es procedeix a la votació, amb el següent resultat: set vots a favor 
( Batle i els sis regidors de l’equip de govern ), i tres abstencions ( 2 regidors 
PSOE, i regidor del PSM ). En conseqüència, s’aprova la proposta.  

 
TERCER.- CONVENI AMB LA FUNDACIÓ NATURA PARC PEL SERVEI 
DE RECOLLIDA I TRASLLAT DELS ANIMALS DOMÈSTICS 
VAGABUNDS/ABANDONATS DEL MUNICIPI.   
     El Batle referma que hi ha detalls que s’han d’aclarir més i que, en 
conseqüència, es deixa damunt la taula   
 
QUART.- MOCIÓ PSIB/PSOE PER A LA RESTITUCIÓ DELS RETALLS DE 
PERSONAL I SERVEIS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’INCA. 
    Per part de la Sra. Francisca Jordà Ferriol  es dona lectura a la Moció del grup 
municipal del PSOE  per a la restitució dels retalls de personal i serveis de 
l’Hospital Comarcal d’Inca, que s’acompanya a la present Acta.  
    En primer lloc intervé el Batle, el qual manifesta que considera que aquesta 
reestructuració era absolutament necessària, ja que, en les condicions anteriors 
resultava inviable, i que, a més no s’han davallat serveis. La Sra. Jordà replica 
que sí que afecta als ciutadans d’Inca, i fa la referència concreta a que s’han 
llevats serveis necessaris d’urgències. Seguidament, intervé el Sr. Mascarò 
Pastor ( PSOE ), i diu que troba que el servei actual és una vergonya i que la 
dignitat de la persona està per damunt de tot; referma, a més que es tracta d’un 
dèficit històric perquè les competències estan mal transferides. Seguidament la 



Sra. Jordà Ferriol afegeix que, fins i tot que compren que s’ha de reestructurar, 
l’assumpte afecta al poble de Maria.  
Intervé el Sr. Jordà Bauçà ( PSM ), dient que el problema és el resultat d’una 
mala política quan varen venir les vaques grosses, i que no estava d’acord en 
aqueixa manera de fer política i gestió, i que ara veiem les conseqüències.  
  A continuació, el Batle diu que no queda més remei que retallar un poc degut a 
la situació econòmica,ja que es tracta, juntament amb l’Educació dos dels 
sectors als quals es dediquen més doblers.  
La Sra. Xisca Jordà Ferriol, manifesta que no es poden llevar serveis de 
traumatologia i cirurgia, perquè són absolutament necessaris. Continua 
demanant si els metges són d’acord. El Batle diu que suposa que sí, i la Sra. 
Jordà contesta que amb suposicions no s’arriba a cap.     
      Finalment, es procedeix a la votació, amb el següent resultat:  
. 3 vots a favor, dels regidors del PSOE. 
. 7 vots en contra, del Batle, regidors de l’equip de govern, i el regidor del PSM.  
   En conseqüència, no s’aprova la Moció.  
 
   
  
QUINT.- BASES ESPECÍFIQUES DE CONCURS PER LA CREACIÓ D’UN 
BORSÍ DE LLOCS DE FEINA DE POLICIES LOCALS TURÍSTICS 
INTERINS A LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE MARIA DE LA 
SALUT. 
 
     Per part de la Presidencia es dòna compte de les Bases Específiques del 
Concurs d’un Boris e Llocs de Feina de Policies Locals Turístics Interins, a la 
Plantilla de l’Ajuntament de Maria de la Salut, que són les següents, proposant 
la  seva ratificació pel Ple.  

 
PRIMERA. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’un borsí per cobrir plaçes 

de Policia Local i Policia Turístic de l’Ajuntament de Maria de la Salut, pel 
procediment de concurs.  

Les places s’inclouen en la plantilla com a policia local i policia turístic, 
personal funcionari de caràcter interí. 

Aquesta convocatòria tindrà validesa fins a la publicació d’una nova. Els 
nomenament resultants tindran validesa màxima de 2 anys 
 

SEGONA. NORMATIVA APLICABLE 
 

S’aplicaran a aquestes proves selectives la Llei 6/2005, de 3 de juny, de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears i el Decret 67/2007, de 7 de 



juny de 2007, del Reglament Marc de Mesures Urgents de les Policies Locals de 
les Illes Balears. 
 
Supletòriament, hi serà aplicable la normativa de règim local, funció pública i 
de forces i Cossos de Seguretat vigent.  

 
TERCERA. CARACTERÍSTIQUES DE LES PLAÇES 
 

Funcionaris interins 
Escala: Administració especial 
Subescala: serveis especials 
Classe: policia local  
Denominació: policia local i policia turístic 
Grup: C1 
 

QUARTA. REQUISITS 
 
Els aspirants han de complir els requisits següents: 
 
 
a) Ésser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la 

Unió Europea o d’algun dels països que hagin subscrit un tractat internacional 
en els  termes establerts en la disposició addicional única de la Llei 17/1993, de 
23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels 
nacionals dels demés estats membres de la Unió Europea. 

 
B) Haver complert divuit anys d'edat i no excedir de trenta-tres anys. Es 

compensaran en cas d’excés i a aquests únics efectes els serveis prestats com a 
policia local o com a auxiliar de policia local, en qualsevol dels cossos i forces de 
seguretat públiques, compensant-se en cas d’excés i a aquests efectes els serveis 
prestats anteriorment a la Policia Local. 

 

C) Estar en possessió de Títol de Batxiller Superior, Batxillerat Unificat 
Polivalent, títol de Batxiller –LOGSE-, Formació Professional de segon grau, o 
equivalent a qualsevol dels anteriors, o tenir aprovades les proves d’accés a la 
Universitat per a majors de vint-i-cinc anys. 

 D) Estar en possessió del curs d'aptitud de Policia Local, expedit o convalidat 
per l’Escola Balear de l’Administració Pública en plena validesa. 

  
E) No tenir antecedents penals per delictes dolosos. 
 
F) Estar en possessió dels permisos de conducció de la classe A, B i BTP. 



 
G) No patir malaltia ni defecte físic o psíquic, descrits a l’annex II del Decret 

70/89 de 6 de juliol. 
  
H) No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, 

del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a 
l’exercici de la funció pública. 

 
I) Comprometre's a portar armes i, si s'escau, arribar a utilitzar-les, i prestar-

ne declaració jurada. 
 

J)  Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant l’aportació del 
certificat de nivell B, de coneixements mitjans de català, de la Junta Avaluadora 
de Català, de l’Escola Balear d’Administració Pública o un altre organisme 
reconegut a aquest efecte en la legislació vigent. En cas que no es pugui 
acreditar, els aspirants podran realitzar prova equivalent per determinar els 
coneixements exigits.  

 
Tots els aspirants han d’estar en possessió dels requisits el dia en que 

finalitzi el termini de presentació d’instàncies de la convocatòria corresponent. 
 

CINQUENA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
 
El procediment de selecció és el concurs. 
 

SISENA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 
 
Les sol·licituds s’han de presentar a l’Ajuntament de Maria de la Salut, en les 
formes permeses per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini 
de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte 
d’aquestes bases al B.O.I.B. 

 
Per ser admesos, al moment de la presentació d’instàncies hauran de 

documentar que compleixen tots els requisits indicats a la base quarta. Així 
mateix, han d’aportar els documents acreditatius dels mèrits que al·leguin.  De 
tota la documentació s’hauran d’aportar fotocòpies acarades. No serà acceptada 
ni tinguda en compta al procediment, tota documentació presentada fora del 
termini establert. 

 
 



 
 
 
SETENA. ADMISSIÓ D’ASPIRANTS 
 

Acabat el termini de presentació d’instàncies, la Batlia aprovarà la llista 
d'admesos que es publicarà al tauler d’anuncis municipal. La llista d’exclosos es 
publicarà de igual forma i es concedirà un termini de 2 dies per rectificar 
errades. Això no obstant, els errors materials o de fet poden esmenar-se en 
qualsevol moment.  

En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional, s'entendrà 
aquesta elevada a definitiva, sense necessitat de nou acord i publicació. 

 
VUITENA. COMISSIÓ DE VALORACIÓ. 
 
La Comissió de Valoració està constituït pels membres següents: 
President:  

El Cap de la Policia Local de Maria de la Salut. Suplent el Cap de la 
Policia Local de Sineu. 

Vocals: 
Titular i Suplent designat per la Conselleria d’Interior de la CAIB, en 
representació de l’I.S.P.I.B. 
Titular i Suplent designat per la Conselleria d’Interior de la CAIB, en 
representació de l’E.B.A.P. 
Un funcionari de carrera de l’Ajuntament de Maria de la Salut designat 
pel Batle. Suplent: Funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sineu. 

Secretari:  
El de la Corporació. Supletòriament, qualsevol vocal del tribunal 
designat per la majoria dels seus membres. 
El secretari tindrà veu, sense vot. En cas de que la funció sigui exercida 
supletòriament per vocal del tribunal que no sigui el secretari de la 
corporació, aquest únicament tindrà vot com a vocal.  

 
La mateixa Comissió està facultada per resoldre les qüestions que puguin sorgir 
durant la selecció i per adoptar els acords necessaris per a l’ordre i per a tot el 
que no preveuen aquestes bases. 
Així mateix queda facultada per incorporar en qualitat d’assessors, al personal 
que estimi necessari.  
 
NOVENA. CONCURS. 
 

Serà d’aplicació per determinar la puntuació dels aspirants, l’Annex I del 
Decret 67/2007, de 7 de juny de 2007, del Reglament Marc de Mesures Urgents 



de les Policies Locals de les Illes Balears.  
 
Pel que fa el punt 8è. del citat annex, corresponent als mèrits objectius de 

lliure determinació per part de cada corporació relacionats amb l’exercici de les 
funcions policials, es determinen els seguents: 

- Per haver estat contractat interinament com a policia local turístic a 
l’Ajuntament de Maria de la Salut: 0’16 punts per mes treballat, fins un màxim 
de 6 punts.   Aquest mèrit s’haurà de documentar mitjançant certificat de 
secretaria. 

 
 
 
DÈCIMA. TANCAMENT DE LA BORSA I NOMENAMENTS. 

 
Una vegada feta la valoració, es publicarà al tauló d’anuncis la relació dels 

aspirants i la seva puntuació, donant-se un termini de dos dies per efectuar 
reclamacions. 

En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional, s'entendrà 
aquesta elevada a definitiva, sense necessitat de nou acord i publicació. 

Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició 
de l'interessat. 

Quan es produeixin places vacants, l’aspirant de major puntuació serà 
seleccionat de forma correlativa per anar ocupant les places, i s’elevarà 
l’expedient a l’Alcaldia a fi i efecte del seu nomenament com a Policia Local o 
Policia Turístic interins. 

Aquesta correlació es romprà en tot cas, per facilitar que els aspirants de 
major puntuació de la borsa tinguin preferència pel seu nomenament com 
policies locals interins, en cas de que es produeixi alguna vacant d’aquest tipus. 
Els que sent citats per fer efectiu el nomenament i no es presentin o 
renunciessin a la mateixa, perdran el seus drets essent exclosos de la llista, 
excepció feta de casos de força major degudament justificats i apreciats.  

La resta d’aspirants quedaran a la borsa amb opció d’ocupar places 
vacants que es puguin produir, seguint el mateix procediment.   
      En el torn d’intervencions, s’inicia un debat, al qual intervé en primer lloc el 
Sr. Miquel Mascaró Pastor ( PSOE ), el qual demana si es necessiten més 
Policies. El Batle contesta que sí, per la situació del cos i perquè, d’una altra 
forma, s’han de fer més hores extres. La Sra. Jordà Ferriol ( PSOE ) demana si hi 
haurà servei el cap de setmanes. El Batle contesta que suposaria un major cost i 
que, per ara no és possible. El Sr. Mascaró Pastor contesta que considera que hi 
ha dies que no cal aquest servei tant com en cap de setmana. El Batle replica que 
realment hi ha més incidències entre setmana, a part del control de l’entrada i 
surtida de les Escoles, etc..., i que, fins i tot que Maria compleix el ratio de 
Policies segons la població, però es complicat posar el servei el cap de setmanes.  



Intervé a continuació el Sr. Jordà Bauçà demanant el que seria necessari per 
cobrir les 24 hores diàries, essent contestat que caldria tenir sis Policies. La Sra. 
Jordà Ferriol demana com està coberta la seguretat a la nit, el Batle contesta que 
s’acudeix a la Guàrdia Civil; afegeix que crec que és necessari cobrir la nit.  
    Finalment, es procedeix a la votació, amb el següent resultat:  
. Vuit vots a favor ( Batle, regidors del PP i regidor del PSM ) i dos vots en 
contra ( regidors del PSOE ). En conseqüència, s’aprova la Proposta.      

 
SISÉ.-  MOCIÓ SOBRE EL CATALÀ COM A REQUISIT D’ACCÉS A LA 
FUNCIÓ PÚBLICA.-  
 
      El Sr. Guillem Jordà Bauçà, reconeguda la urgència per a debatre el punt, 
presenta la següent:  

 

 MOCIÓ sobre el Català com a requisit d’accés a la funció pública 

  

L’article 14 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears preveu com a 
drets dels ciutadans els “d’accedir a la funció pública en condicions d’igualtat i 
segons els principis constitucionals de mèrit i capacitat” i el de “dirigir-se a 
l’Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol de les seves dues 
llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada”. 

  

Els articles 54 i 56 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic, fan èmfasi en l'obligació de l'empleat públic de conèixer les 
llengües oficials, i en l'obligació de l'Administració d'atendre el ciutadà en la 
llengua oficial en què ho sol·liciti. En concret, l’article 56 disposa que "les 
Administracions Públiques, en l’àmbit de les seves competències, hauran de 
preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats per cobrir els 
llocs de treball a les Comunitats Autònomes que gaudeixin de dues llengües 
oficials”. 

  

És evident que exigir com a requisit d’accés la capacitat d’estar en 
disposició d'atendre els ciutadans que s'expressen en català és la única manera, 
la més senzilla, raonable i econòmica, de garantir que tothom pugui ser atès en 
la llengua oficial que desitgi, i que, en cas contrari, s’ocasionarà al ciutadà una 
greu pertorbació al seu dret a utilitzar el català amb plena normalitat quan es 



relaciona amb l’Administració. 

  

Així doncs, l’avantprojecte no s'ajusta a la normativa d’ordre superior, per 
jerarquia i per competència, i suposa una passa enrere en la garantia de la 
igualtat dels ciutadans davant la llei en matèria lingüística, no protegeix el 
tracte comú dels ciutadans davant l'Administració pública, ni la creació de les 
condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant a 
drets lingüístics, així com a la normalització progressiva de la llengua catalana. 
De fet, la proposta suposa un escarni a l’oficialitat de la llengua catalana a les 
Illes Balears, una regressió en el tractament de la llengua pròpia, i les persones 
que la parlen, sense precedents des de la democràcia i l'aprovació de l'Estatut 
d'Autonomia i romp el consens en matèria de política lingüística que queda 
reflectit en la llei de normalització lingüística aprovada per unanimitat l’any 
1986. 

  

Sens dubte, però, el més sorprenent d'aquest Avantprojecte és que 
inclogui dues disposicions finals per modificar, al seu torn, dues lleis més: la 
Llei 3/1986, de 19 d'abril, de normalització lingüística; i la Llei 3/2003, de 26 de 
març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. Aquestes modificacions pretenen deixar sense efecte el règim de la 
llengua catalana com a llengua pròpia de totes les administracions públiques de 
les Illes Balears, en tots els nivells (autonòmic, insular, municipal) tot atorgant-
les potestat reglamentària per a regular l’ús de la llengua a l’àmbit de la seva 
competència. 

  

Ara bé, com que el contingut de l'Avantprojecte atempta contra la potestat 
de les diferents administracions que ja han regulat legítimament l'ús intern de la 
llengua catalana i que ara tindrien una doble legislació sobre aquest tema, això 
ho soluciona modificant la Llei de normalització lingüística mitjançant la 
disposició final primera, que deixa sense contingut tot l'article 9 de la Llei i 
modifica l'apartat 1 de l'article 6 en el sentit que el català deixa de ser la llengua 
pròpia de la Comunitat Autònoma (i de totes les seves administracions 
autonòmica, insular i local) i estableix que les llengües del Govern, del 
Parlament, dels consells i de les corporacions locals són la catalana i la 
castellana, com a llengües cooficials, en pla d'igualtat. Aquestes modificacions 
tanquen la porta a tota reglamentació pel que fa a l'ús de les llengües oficials 
que vulgui fer qualsevol administració de les Illes Balears, el que pot suposar 



una greu vulneració de l’autonomia local reconeguda i garantida per l’article 
140 de la Constitució. 

A més, la perversió d'aquest avantprojecte arriba a l'extrem de modificar 
aspectes de la Llei de normalització lingüística que no tenen res a veure amb la 
funció pública; com ara l'article 14, relatiu als topònims de les Illes Balears, o 
l'article 33, que fa referència a l'ús de les llengües oficials en les activitats de la 
vida social; modificacions que suposen un menyspreu total al concepte de 
llengua pròpia del territori. 

 En definitiva, amb aquest avantprojecte es trenca el consens que hi ha 
hagut fins ara a les nostres Illes en aquest tema, ja que tant la Llei 3/2007 que 
ara es vol modificar, com els decrets 100/1990 o 114/2008, que es deroguen, 
han estat aprovats per governs de diferent ideologia política, la primera pel 
govern de Jaume Matas i els altres pels governs de Gabriel Cañellas i Francesc 
Antich respectivament. La qual cosa demostrava la voluntat de no fer de la 
llengua catalana una qüestió política, sinó de convertir-la en l'element 
cohesionador de la societat de les Illes Balears, un dels objectius recollits en 
l'exposició de motius de la Llei de normalització lingüística, aprovada també 
durant el govern presidit per Gabriel Cañellas.  

Si aquesta proposta es converteix en Llei, les Illes Balears passaran a ser 
l'únic lloc del món en què no s'exigeix als funcionaris el coneixement de la 
llengua oficial i pròpia del país. 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Maria de la Salut adopta els 
següents: 

ACORDS 

 Primer.- L'Ajuntament de Maria de la Salut considera imprescindible que 
el coneixement del català sigui un requisit per accedir a l’Administració 
autonòmica de les Illes Balears. 

 Segon.- L’Ajuntament de Maria de la Salut insta al Govern de les Illes 
Balears a retirar l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 
de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears que 
pretén eliminar el requisit de coneixement del català per accedir a 
l’Administració autonòmica. 

 Tercer.- L'Ajuntament de Maria de la Salut insta al Govern de les Illes 
Balears a promoure les mesures necessàries per restablir el català en el lloc que 
li correspon com a llengua pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la 



població la conegui i sigui considerada com un dels elements identificadors de 
la nostra societat. 

Quart.-  Es comunicarà l’adopció d’aquests acords al Govern de les Illes 
Balears, al Parlament de les Illes Balears i als diferents grups parlamentaris. 

 

Cinquè- L'Ajuntament de Maria de la Salut es compromet: 

a)      A mantenir com a requisit el coneixement de la llengua catalana per 
accedir a l'administració municipal 

b)      A mantenir l’actual topònim en català.  
   
     Seguidament, el Batle li concedeix la paraula per a referir-se a aquesta Moció 
en els aspectes que consideri oportuns. El Sr. Jordà Bauçà, regidor del PSM, 
manifesta que la presentació de la mateixa obeeix a la necessitat de protegir el 
català en les Illes Balears, i considera que el Decret d’establir el coneixement de 
la llengua com a mèrit i no com a requisit és un pas darrera, i que es fica dins 
una estratègia de minvar la influència del català referent al castellà. Afegeix  
que s’ha de fer una reflexió històrica. Diu que no s’aprèn el català, i que 
predomina el sector més espanyolista i el sector de més a la dreta, que no es pot 
tirar enrere 35 anys. Considera que és el únic cas en el mon en que ocorre  això. 
Manifesta el seu parer de que es un tema superat, i que no hauria de donar 
problemes a ningú, que el problema es crea ara, perquè es posen més problemes 
que mai , que és un assumpte molt bàsic. Referma que així com està ara, la 
llengua està darrera les altres. Continua dient que si no es defensa, morirà, que 
hem de defensar-la, que no comprèn com la gent d’aquí no s’oposa. Xerra a 
continuació de que els mitjans de comunicació estan al 70 % en castellà. Dona la 
seva impressió de que l’aprenentatge de la llengua no costa doblers, que s’ha de 
pensar que si ve gent de defora, d’altres països per fer feina  hauria d’aprendre 
la llengua d’aquí, i que s’ha de ser un poc egoista i protector de la llengua.  
     Intervé, a continuació la regidora Francisca Jordà ( PSOE ), que existeix el 
compromís també de complir l’Estatut d’Autonomia quan es desenvolupa un 
càrrec Públic. El Batle contesta que també es jura o promet acatar la Constitució.  
   A continuació, el Sr. Mascarò Pastor ( PSOE ), en ùs de la paraula, manifesta 
que, segons la seva experiència, no existeix un problema, perquè els 
immigrants, en general, volen conèixer i utilitzar la llengua, que el Govern ha 
de sumar i no dividir. El Batle contesta que a la Ensenyança no s’ha tocat res. En 
aquest punt, el Sr. Jordà Bauçà manifesta que també el president del Govern 
espanyol va dir que no tocaria res i al final no va ser així.  
   El President manifesta que ell vol complir el programa del PP, que ha estat el 



programa votat per la majoria i que proposava la igualtat de llengües. 
 
    Finalment, el Batle manifesta, resumint,  que està en part d’acord amb la 
Moció, però no en tots els seus terminis, i considera que el text no es correspon 
amb la situació lingüística real de les Illes Balears, i li ofereix deixar-la damunt 
la taula, negociar un text alternatiu, i  ajornar el tractament d’aquesta Moció per 
arribar a un acord en una altra sessió on es manifestaria a favor de la Moció, 
cosa que no faria amb la moció presentada. El Sr. Jordà Bauçà, manifesta que 
no, perquè considera que no s’ha de variar el text, i que s’ha de votar en els 
terminis presentats.  
      Finalment, es procedeix a la votació, amb el següent resultat:  
. Tres vots a favor ( regidors del PSIB/PSOE ( 2 ), i regidor del PSC ( 1 ) ) 
. Dues abstencions, dels regidors del PP Srs. Joana Maria Torrens Rigo i 
Bartomeu Quetglas Mas 
. Cinc vots en contra, del Batle y la resta de regidors del PP.  
    En conseqüència no s’aprova la Moció.  
  

Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació.   
1.- INFORMES DE BATLIA.-  El Batle dona compte de diversos assumptes i 
gestions.  
 

2.- DECRETS DE BATLIA.-  El Sr. Batle demana als assistents si hi tenen 
res a dir, els quals manifesten que se’ls va entregar solament abans de la sessió i 
que formularan les observacions que calguin, a la propera sessió.  

 
3.- ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.-  El Sr. Batle 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.-      En el torn 
d’intervencions, la Sra. Xisca Jordà Ferriol ( PSOE ) demana per les deficiències 
advertides en el Col.legi Públic, que poden suposar també perills pels usuaris. 
La Sra. Joana Maria Torrens, de l’equip de Govern contesta que ja es va 
demanar pressupost per arreglar-lo, i que les gestions s’han fetes davant la 
Conselleria per si encara les obres estan en garantia, i també s’ha xerrat amb 
l’empresa constructora. Una vegada fet aquest comentari, s’absenta, 
justificadament, la regidora del PP, Sra. Joana Maria Torrens Rigo.  
 
 El regidor, Sr. Bartomeu Serra Mas manifesta que l’assumpte de l’aigüa està en 
vies d’arreglar-se.  
   El Sr. Miquel Mascaró Pastor s’interessa per la nova pàgina web de 
l’Ajuntament, i el Batle contesta que està previst donar-li un nou format.  
   La Sra. Jordà Ferriol demana si es varen eliminar freqüències d’autobus en 



més de la meitat. El Batle contesta que s’informarà, però que no li consta que 
aquì s`hi hagi variat; diu que crec que es manté, però que pot ser hi hagi 
reduccions en els horaris que l’utilitza menys gent.  
   El Sr. Guillem Jordà Bauçà manifesta que els banys de l’Estació de Tren de 
Sineu estan tabicats, i demana si és possible fer qualque gestió. El Batle ho pren 
en consideració i diu que sap que estan destrossats.  
   La Sra. Jordà Ferriol, arrel de les informacions hagudes en diferents mitjans de 
comunicació, demana si l’Ajuntament es traslladarà a l’Escola de d’Alt, i diu 
que considera que hi ha molt d’actes que no es podrien fer, que falta espai, i que 
no és funcional perquè no cap tot. El Batle contesta que la previsió és aprofitar 
determinats espais i que s’anirà fent poc a poc, al llarg de tota la legislatura. La 
Sra. Jordà Ferriol diu que s’ha de comptar amb un informe del arquitecte, per 
tal de comprovar l’idoneitat de les instal.lacions. El Batle contesta que ho tindrà 
en compte. El Sr. Jordà Bauçà ( PSM ) apunta que no és el mateix dir que es farà 
poc a poc que dir que es canviarà tot. Seguidament el Batle invita a tots el que 
vulguin per fer una visita a les instal.lacions el divendres.  
   El Sr. Jordà Bauçà ( PSM ) diu que s’han de reestructurar els assumptes dels 
Convenis amb les associacions. El Batle contesta que s’està fent feina amb això i 
que encara està pendent. El sr. Jordà continua dient que li consta que hi ha 
hagut problemes de descoordinació, perquè va haver canvis sense avisar. El 
Batle referma que ara li consta que tothom està a gust amb el seu local.  
  La Sra. Jordà Ferriol s’interessa per si hi ha goteres al Tanatori. A continuació 
demana pel aparcament del Cementiri. El Batle va contestar que en principi 
estava previst asfaltar tot, però que hi havia problemes d’acopi de materials, i 
s’han degut fer partides que no es contemplaven.    
    El Sr. Miquel Mascarò Pastor ( PSOE ), demana explicacions sobre la Càmara 
Higiènica Municipal del Pla E de 2009, i si s’ha feta. El Batle li explica que es 
tracta de la instal.lació sanitària de la Plaça del Mercat que es va fer i justificar al 
seu moment.  
    Finalment, el Batle diu que es va desestimar la demanda del contenciós-
administratiu que va posar l’Agrupació Socialista de Maria de la Salut contra el 
Conveni del Polígon i que vol fer constar que s’han produïts costos de 
procediment que ha degut afrontar l’Ajuntament.  
 
            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.  


