
ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE, DE DIA  
TRETZE DE MARÇ DE 2017. 
 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Maria de la Salut, a les 20,30 hores del dia 
13 de març de 2017, en primera convocatòria i prèvia citació feta en legal forma, a 
l'objecte de celebrar Sessió Ordinària i donar compliment al disposat a l'article 36.1 
i següents del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), i l’acord 
de la Sessió Ordinària del Ple de data 13 de juliol de 2015 els següents regidors: 

 
Margalida Bergas Mas 
Bernardí Gual Mas 
Gabriel Ferriol Bergas 
Guillem Jordà Bauzà. 
Jaume Ferriol Perelló 
Antoni Mulet Campins 
Jaume Ferriol Martí.  
Bartomeu Serra Mas 
Gabriel Vanrell Mascaró 
Francisca Ferriol Sastre. 
 

Presideix l'acte el Batle Sr. Gabriel Mas Oliver, 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.    
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 Havent-se corregit desprès de la  Comissió Informativa General darrera, 
s’aprova per unanimitat l’acta de la Sessió Ordinària del Ple de data 20 de febrer 
de 2017.  
2.- MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN  DE L’AJUNTAMENT DE MARIA 
DE LA SALUT PER L’APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS DE 
PORTADES DEL PROGRAMA DE FESTES DE LA MARE DE DEU DE 
2017.-  (  Figura a l’expedient el text de la Moció ).  
El Batle cedeix la paraula al regidor de MÉS, Sr. Ferriol Perelló, el qual explica 
els terminis i condicions per dur a termini el que s’exposa en la Moció, donant 
els dades dels dies de votació i d’obertura de les urnes. Diu que, advertida una 
errada en el primer expositiu de la Moció, s’ha de corregir, i a on diu “ 1.- 
Rectificació i aprovació, si escau, de les bases... “, ha de dir  “ 1.- Ratificació i 
aprovació, si escau, de les bases... “   
Per unanimitat, s’acorda aprovar la Proposta presentada amb la correcció 
indicada.  
3.- MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE MARIA DE 
LA SALUT EN RELACIÓ AMB LA INSTÀNCIA PRESENTADA PER 
L’ASSOCIACIÓ BALEAR DEFENSORA DEL MÓN RURAL D’OPOSICIÓ A 
LA DECLARACIÓ COM A ZEPA DEL PLA DES BLANQUER. ( Figura a 
l’expedient el text de la Moció ). En aquest punt, el Sr. Batle resumeix el 
contingut de la Moció i diu que es tracta de donar suport a l’Associació Balear 



Defensora del Món Rural en la seva oposició a la declaració com a ZEPA ( Zona 
d’epecial protecció per les aus ). El Sr. Ferriol Martí, portaveu del grup 
municipal, diu que votaran a favor, però considerant que la Moció es queda 
curta, perquè en l’encapçalament pareixen demanar que es retiri i no ho diu així 
en la part expositiva.  
El Sr. Jordà Bauçà ( portaveu del grup municipal de MÉS ) diu que el seu grup 
s’oposarà a aquesta Moció fins i tot pugui comprendre l’actuació de l’equip de 
govern. El Sr. Batle diu que el seu grup li donarà suport i que també respectaran 
la Moció presentada pel Partit Popular. Diu, a més, que per lògica vol canviar 
l’ordre dels punts de l’Ordre del Dia i tractar a continuació la Moció presentada 
pel PP, cosa que es acceptada per unanimitat.  
    Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat: nou vots a favor 
( el Batle, la regidora de El PI, els cinc regidors del Partit Popular, i els dos 
regidors del PSOE ) i dos vots en contra, dels dos regidors de MÉS.   
4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE MARIA 
DE LA SALUT PER LA RETIRADA DE LA PROPOSTA DE LA ZEPA PLA 
DES BLANQUER. ( Figura a l’expedient el text de la Moció ) A instàncies del 
Batle-President, pren la paraula el Sr. Ferriol Martí, portaveu del grup 
municipal del PP, el qual resumeix el contingut de la seva Moció, i diu que 
demana la retirada de la Declaració com a ZEPA en el terme municipal de 
Maria de la Salut, perquè el seu grup considera que suposa una protecció 
excessiva del medi ambient, i també perquè no s’ha acceptat l’opinió dels 
col.lectius afectats, i que s’ha presentat sense que hi hagi hagut consens amb els 
interessats.  
El Sr. Jordà Bauçà, portaveu del grup municipal de MÉS, diu que no facin 
demagògia perquè va haver reunions amb els col.lectius afectats, i que es va 
trobar que hi havia més col�lectius a favor que en contra. Diu, a més, que no hi 
ha pel mig interessos urbanístics.  
Intervé el Sr. Vanrell Mascaró, regidor del Partit Popular, i diu, i demana el Sr. 
Jordà si s’han reunit amb els caçadors. El Sr. Jordà contesta que sí s’han passat, i 
que s’han reunit amb els pagesos i els sindicats agraris. El Sr. Vanrell diu que no 
es vera que hi hagi més gent a favor que en contra. Intervé en aquest punt el Sr. 
Serra Mas ( PP ) i demana si no s’hauria de votar com a acord. El Batle contesta 
que no es faci demagògia amb això, perquè la decisió i competència de crear la 
ZEPA no és de l’Ajuntament, sinó del Govern. El Sr. Jordà (MÉS), diu que sap 
que hi ha molta gent en contra de la caça, però que en aquesta Zona es podrà 
caçar. El Sr. Ferriol Martí ( PP ) contesta que per aquesta raó de que hi ha molta 
gent contra la caça es fan aquestes iniciatives.  
El Sr. Jordà li diu que com pot xerrar si ni tan sol coneix els límits de la ZEPA. 
Diu desprès el Sr. Jordà que hi ha un Informe que ha d’esdevenir definitiu.  
El Sr. Bernardí Gual Mas ( PSOE ) diu que el seu grup està en contra de la 
Declaració de la ZEPA perquè no és positiva, però que no està d’acord amb el 
raonament del Partit Popular. El Sr. Jordà Bauçà torna a intervenir i diu que ha 
comunicat a tothom quan l’ha sabut, que hi hauria una Declaració de ZEPA.  
Intervé el Sr. Mulet Campins ( PP ) i diu que hi pot haver unes limitacions 
serioses pels afectats, per exemple, no poder edificar o fer un conreu perquè hi 
ha un niu, i, en tot cas quedarà supeditat a un informe d’una persona, un tècnic 



o un biòleg. El Sr. Jordà Bauçà diu també que el turista valorarà positivament a 
on vegi que hi ha una ZEPA, i el Sr. Ferriol Martí replica que això no ocorrerà 
entre els propietaris.  
La regidora de El PI, Sra. Margalida Bergas Mas manifesta que el seu grup de El 
PI votarà a favor de la Moció. 
   Es procedeix seguidament a la votació amb el següent resultat: nou vots a 
favor ( el Batle, la regidora de El PI, els cinc regidors del Partit Popular, i els dos 
regidors del PSOE ) i dos vots en contra, dels dos regidors de MÉS.  
Finalment, el Batle demana que, ja que s’han aprovades les dues Mocions, no hi 
hagi una disputa entre els grups que estan en contra de la ZEPA perquè uns 
vulguin defensar la seva postura més que les altres i que hi hagi unitat front a la 
Declaració de ZEPA.   
5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSOE DE SUPORT A LES 
PROPOSTES DE MILLORA DE LA XARXA DE BUSOS INTERURBANS A 
L’ILLA DE MALLORCA. ( Figura a l’expedient el text de la Moció ).  
El Sr. Bernardí Gual Mas, portaveu del grup municipal del PSOE, resumeix el 
contingut de la Moció i manifesta que el seu grup considera adients les 
propostes de millora de la xarxa de busos, ja que es tracta de potenciar el 
transport públic, i que suposa una millora en la freqüència i horaris.  
El Sr. Ferriol Martí, portaveu del grup municipal del PP, diu que el seu grup 
s’abstindrà, ja que la Proposta es troba encara en fase d’al.legacions, que volen 
esperar a que aquestes estiguin resoltes per conèixer el resultat, i que, per tant, 
no volen pronunciar-se ara sobre la Proposta.  
    Finalment, es procedeix a la votació, amb el següent resultat: sis vots a favor ( 
el Batle i la regidora de El PI, els dos regidors del PSOE, i els dos regidors de 
MÉS ), i cinc abstencions, dels cinc regidors del PP. En conseqüencia, s’aprova 
la Moció.  
6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER MARIA EN DEFENSA DE 
LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ. ( Figura a l’expedient el text de la Moció ) 
      El Sr. Guillem Jordà Bauçà resumeix el text de la Moció i es refereix a la part 
dispositiva a la qual diu que el seu grup considera preocupant l’extensió del 
delicte d’enaltiment del terrorisme en general perquè hi ha actes i missatges que 
han d’estar emparats per l’exercici de la llibertat d’expressió, i que 
concretament s’ha de demanar la lliure absolució de Josep Miquel Arenas, 
VALTÒNYC.  Diu desprès que considera exagerada la sentència i que,amb 
aquest criteri s’hauria de tancar a més de la meitat de la gent. Diu també que 
troba increïble que es pugui tancar a una persona per expressar idees i que 
desprès el poble hagi d’acceptar que membres de  la família reial robin i no es 
pugui fer res, que això és el darrer.  
    Cedida la paraula al Sr. Jaume Ferriol Martí, portaveu del grup municipal del 
PP, llegeix frases concretes del text de VALTÒNYC, per les quals ha estat 
sentenciat, i continua dient que el seu grup considera que si un jutge diu que 
això és motiu de presó, ells no són qui per oposar-se i que per això, la postura 
del seu grup és votar en contra.  
   Intervé el Sr. Gabriel Ferriol Bergas, regidor del grup municipal del PSOE i 
manifesta que el seu grup considera que és un assumpte de llibertat 
d’expressió, i que la gent va començar a no creure en les institucions perquè no 



s’actua amb més força en assumptes més greus i no s’utilitza la mateixa vara de 
medir, i que, en conseqüència, el seu grup votarà a favor de la Moció.  
    A continuació, el Batle, com a portaveu del grup de El PI, diu que no poden 
qüestionar la decisió d’un jutge, i que, per tant, el seu grup s’abstindrà.  
Finalment, es procedeix a la votació, amb el següent resultat: quatre vots a favor 
( dels dos regidors de MES i els dos regidors del PSOE ), dues abstencions, dels 
dos regidors de El PI, i cinc vots en contra, dels cinc regidors del PP. En 
conseqüència, no s’aprova la Moció.  
 

     Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació.   
 
1.- Informes de Batlia 
2.- Juntes de Govern.-. Decrets de Batlia.    
3.- Prec, Preguntes i Mocions Crítiques.-  
A instàncies del Sr. Ferriol Martí ( PP ), s’accepta que  els punts de control es 
tractin tots junts, i es refereix als següents assumptes:  
1.- Demana si s’ha pensat en la nova concessió per gestionar els serveis de les 
instl.lacions del Poliesportiu. El Batle diu que fan feina els serveis jurídics, i que 
es farà un concurs públic obert. Pregunta el Sr. Ferriol ( PP ) quan estarà i el 
Batle contesta que aviat, perquè queden pocs mesos.  
2.- Demana, en relació amb la transparència que ha d’haver en els procediments 
d’adjudicació , i demana si va haver informe tècnic en les adjudicacions de les 
obres d’Adequació de la Biblioteca, Millora de Voravies, i Enllumenat de la 
Plaça des Pou. El Batle contesta que no hi va haver tècnics. Diu desprès el Sr. 
Ferriol Martí que en darrer cas de l’Enllumenat de la Plaça des Pou dóna la 
impressió de que es volia donar a una empresa concreta, ja que, en les millores, 
aquesta havia ofert uns altaveus d’una potència menor ( 90 wats. ), a la indicada 
en les Millores, que era de 150 wats. El Batle diu que s’han aplicat correctament  
els criteris del Plec de Condicions del procediment, que varen comprovar a 
través de consultes que els altaveus oferts es corresponien amb els demanats,  i 
que ha pogut concórrer tothom, ja que s’ha publicat en el Perfil del Contractant, 
i que en cap cas es pot dir que l’adjudicació s’ha encaminat a una empresa. 
Intervé el Sr. Mulet Campins, regidor del PP, i diu que des de fa vint-i-cinc 
anys, amb equips de govern d’altre signe polític, no s’encorda de que s’hagi fet 
una adjudicació sense comptar amb cap vocal de l’oposició, que hi ha una falta 
de transparència. El Sr. Bernardí Gual Mas, portaveu del grup municipal del 
PSOE, com a contrarèplica, manifesta que és la primera vegada que s’havien 
convidades a totes les empreses de Maria.    
3.- Pregunta desprès del Sr. Ferriol Martí pel desbrossament de braques de 
camins, i el Batle contesta que s’està fent el desbroçament i es farà tot el que es 
pugui.      
4.- Finalment pregunta a la regidora de El PI, Sra. Bergas Mas per dades de la 
Depuradora que va sol�licitar. La Sra Bergas Mas ( El PI ) contesta que va fer el 
Registre de Sortida, no com a regidora ni representant de res, sinó a títol 
personal.       
 
      I sense més assumptes a tractar, el Batle-President aixeca la sessió a les vint-i-



una hores vint-i-cinc minuts del dia abans assenyalat abans assenyalat, de la qual 
s'estén la present acta, que jo el Secretari certifico. 
 
      El Batle-President,                                                                El Secretari-Interventor,  
 
 
 
     Sgt.: Gabriel Mas Oliver                                              Sgt.: Higinio Cascón Nogales.  

 


