
ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE, DE DIA  DEU 
D’ABRIL DE 2017. 
 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Maria de la Salut, a les 21,00 hores del dia 
10 d’abril  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 
Jaume Ferriol Martí.  
Bartomeu Serra Mas 
Francisca Ferriol Sastre. 
 

     No assisteixen per motius justificats, els regidors Srs. Mulet Campins ( PP ) i el 
Sr. Vanrell Mascaró ( PP ) 

 
 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.    
    En aquest moment, abans de tractar els punts de l’Ordre del Dia, el Batle, en 
nom de l’equip de govern, dona al grup municipal del PP l’enhorabona pel càrrec 
per què va estar designat el regidor del PP Sr. Mulet Campins dins el Partit 
Popular.  
 
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 13 de març 
de 2017.  
 2.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA  ANIMALS DE COMPANYIA.-  
El Batle es refereix a la necessitat de comptar amb aquesta eina per regular tot el 
referent als animals domèstics i de companyia, detallant el contingut de 
l’Ordenança pel que fa al seu àmbit, les infraccions, les obligacions dels 
propietaris, de tot el previst pels animals perillosos, les excepcions pels cans-
guies, i, també del protocol de recollida per la Policia Local.  
En el torn d’intervencions, el Sr. Ferriol Martí, portaveu del grup municipal del 
PP, demana si s’ha canviat la redacció per part de la Policia, el Batle diu que no. 
Seguidament, el Sr. Ferriol Martí ( PP ) manifesta que el seu grup s’abstindrà 
perquè estan d’acord en gairebé tot, però que hi ha coses que consideren que no 
acaben d’estar clares.  
Seguidament i, a la vista de que consta a l’expedient l’Informe de Secretaria 
escaient, es sotmet a aprovació pel Ple de la següent Proposta:   



1.-Aprovació inicial pel Ple de l’Ordenança municipal d’animals domèstics i de 
companyia.  
2.-Informació pública i audiència als interessats, per un termini mínim de trenta 
dies per a la presentació de reclamacions i suggerències. Aquesta informació es 
durà a terme mitjançant la publicació d’un Anunci al BOIB, a la pàgina web de 
l’Ajuntament, i al Tauler d’Edictes.  
3.-Resolució de reclamacions i suggerències i aprovació definitiva pel Ple de 
l’Ajuntament. Publicació del text íntegre de l’Ordenança en el BOIB, fent 
constar que entrarà en vigor a partir dels 15 dies posteriors a la seva publicació i 
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
Es procedeix a la votació, amb el següent resultat:  
Sis vots a favor del Batle i la regidora de El PI ( 2 ), els dos regidors del PSOE, i 
dels dos regidors de MES, i tres abstencions, dels tres regidors del PP presents. 
En conseqüència, s’aprova la Proposta.  
  
3- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE EL PI PER AL MANTENIMENT DE 
LA PARCEL.LA MÍNIMA DE 14.000 M2 DE SÒL RÚSTIC.-  
A instàncies del Batle, la regidora, Sra. Bergas Mas ( El PI ), explica que es tracta 
de la continuació d’una iniciativa del seu grup al Parlament en la tramitació de 
la modificació del PTI, i que es fa davant les notícies de que es podria canviar, ja 
que el seu grup vol que es mantingui . El Sr. Ferriol Martí, portaveu del grup 
municipal del PP, en la seva intervenció, diu que votaran a favor de la Proposta 
i que esperen que no es dugui a terme aquesta modificació, i que solament sigui 
una notícia.  
El Sr. Bernardí Gual Mas, portaveu del grup municipal del PSOE, manifesta que 
el seu grup votarà en contra, perquè no volen interferir en les modificacions que 
s’estan tramitant. El Sr. Jordà Bauçà, portaveu del grup municipal de MES, diu 
que el seu grup s’abstindrà, ja que troben que si aquesta modificació ja s’ha 
aprovat, no té cap sentit votar a favor.   
Es procedeix a la votació, amb el següent resultat:  
Cinc vots a favor del Batle i la regidora de El PI ( 2 ), i dels tres regidors del PP 
presents, dues vots en contra, dels dos regidors del PSOE, i dues abstencions 
dels dos regidors de MES. En conseqüència, s’aprova la Proposta.  
 
4.- MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR DE MARIA DE LA SALUT PER TAL 
D’ENVIAR L’EXPEDIENT DE LES OBRES D’ENLLUMENAT DE LA 
PLAÇA DES POU A LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRACTACIÓ.  
El Sr. Ferriol Martí, portaveu del grup municipal del PP, resumeix el contingut 
de la Moció i diu que es tracta d’enviar l’expedient a la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa per tal de que confirmi que l’adjudicació de l’obra 
“ Millora de l’enllumenat i eficiència energètica de la Plaça des Pou “ ha estat 
legal.  
    Intervé el Sr. Bernardí Gual Mas, portaveu del grup municipal del PSOE i diu 
que l’enginyer de l’empresa que no ha estat adjudicatària estava d’acord, i que 
l’equip de govern va decidir repetir la fase de negociació per resoldre una 
interpretació del Plec. Diu també que han estat invitades les empreses de Maria, 
i que l’anterior equip de govern no és un exemple de transparència. Intervé 



desprès el Sr. Ferriol Bergas ( PSOE ), i diu que s’ha invitat a totes les empreses 
de Maria, que tots els licitadors eren conformes, que no entén el que volen des 
d’el PP. 
 Intervé el Sr. Jordà Bauçà, portaveu del grup municipal de MES, també diu que 
eren totes les empreses de Maria. Referma que totes estaven d’acord, que el 
procediment era clar, que la repetició s’ha fet per resoldre dubtes i recorda que 
hi ha en curs un procediment contenciós-administratiu per una adjudicació feta 
per l’anterior equip de govern, que no estava d’acord en que s’hagués posat. 
Diu, finalment, que no entén quina cosa volen cercar.   
El Batle diu que, davant un dubte d’interpretació varen repetir la fase de 
negociació del procediment, perquè no hagués cap dubte de legalitat. Diu que 
no sap què cerquen, i que les més perjudicades són les empreses de Maria.  
El Sr. Ferriol Martí ( PP ) diu que no es tracta de les empreses de Maria, sinó de 
comprovar si s’ha aplicat bé el Plec de Condicions per a l’adjudicació, i que es 
tracta d’una consulta referent a l’adjudicació i al contracte.  
El Batle contesta que l’errada és un acte interpretable, i per això es va fer així. El 
Sr. Ferriol Martí diu que el fet de que les empreses estiguessin d’acord no vol 
dir que s’hagi fet bé.  
El Sr. Jordà Bauçà ( MES ) torna a dir que les tres empreses estaven d’acord i 
que sòl ells, i no les empreses els que veuen coses. El Sr. Ferriol Martí contesta 
que això ho digui la Junta Consultiva, i que han d’entendre que ells fan oposició  
no per perjudicar a ningú sinó perquè quedi clar que l’adjudicació s’ha ajustat a 
la legalitat. El Batle finalment demana al Sr. Ferriol Martí per què no varen 
venir a la segona fase de negociació havent estat invitats, que no ho entén.   
Es procedeix a la votació, amb el següent resultat:  
Tres vots a favor, dels tres regidors del PP presents, i sis vots en contra, del Batle i la regidora 
de El PI, dels dos regidors del PSOE, i dels  dos regidors de MES. En conseqüència,  
es rebutja la Proposta.  
5.- PRECS I PREGUNTES.-  
El Sr. Ferriol Martí, portaveu del grup municipal del PP, en ús de la paraula, es refereix 
 a les següents qüestions:  
1.- Referent a les actes de les Juntes de Govern Local de l’adjudicació de l’obra de Millora  
de Barreres, demana perquè es fa una a les 13,00 hores i una altra a les 14,00. El Batle 
li contesta que es deu a que una és la fase de negociació i l’altra la proposta d’adjudicació.  
2.- Demana al Batle si ha tingut una reunió al Consell per a tractar sobre les Normes  
Subsidiàries. El Batle contesta que sí i que varen xerrar del procediment. Diu desprès el  
Batle que es faran des d’el Consell de Mallorca, però que encara no s’ha previst el proce- 
diment definitiu.  

 
  

I no havent més assumptes de que tractar, per la Presidència s’aixeca la Sessió, 
essent les 21:45 hores, de tot el qual, com a Secretari, don fe. 

 
Vist i plau        El Secretari, 
El Batle, 
Gabriel Mas Oliver                        Higinio Cascón Nogales.  


