
 
 

 
 
 
 
 
 ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE, DE DIA  
VINT DE FEBRER DE DOS MIL DISSET.  
 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Maria de la Salut, a les 20,30 hores del dia 
20 e febrer de 2017, es reuneixen 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 
 

    No assisteix, justificadament, la regidora Sra. 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 LES ACTES PENDENTS DELS ÒRGANS 
COL.LEGIATS DE LA CORPORACIÓ: 
 Havent-se corregit desprès de la  Comissió Informativa General darrera, 
s’aprova per unanimitat l’acta de la Sessió Ordinària del Ple de data 18 de gener 
de 2017.  
2.- MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN PER A LÈNCÀRREC DE LA 
REDACCIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DE L’AJUNTAMENT.- 
El Batle explica el contingut de la Moció, i diu que es tractava d’una petició 
personal per part dels treballadors a l’equip de govern. Explica que es tracta de 
fixar el contingut de cada lloc de feina de l’Ajuntament, donant un sistema per 
equiparar els sous del personal. Refereix el Batle que s’ha modificat la Moció 
presentada davant la Comissió Informativa General en el sentit de que sigui el 
Ple, l’òrgan qui faci l’adjudicació directa de l’encàrrec a l’empresa seleccionada, 



és a dir, Rodríguez Viñals. 
    En el torn d’intervencions, el Sr. Jaume Ferriol Martí, portaveu del grup 
municipal del PP, manifesta que el seu grup s’abstindrà, perquè volen veure 
com es farà la feina.  
    Seguidament, el Sr. Guillem Jordà Bauçà, diu que considera que no és 
correcte dubtar si n’es bo o no pels treballadors, perquè sense dubte serà 
beneficiós. El Sr. Ferriol Martí ( PP ), referma que, per això s’abstenen, perquè 
consideren que s’ha de comprovar com es desenvolupa la feina.  
Assabentats els assistents, 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 MES ), i quatre abstencions ( els quatre regidors del PP 
assistents ). En conseqüència, s’aprova la Moció en tots els seus terminis.  
  

     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. 
 El Sr. Ferriol Martí demana per l’assumpte de declaració del municipi com a 
ZEPA. El Batle li contesta que avui mateix l’han confirmat que hi haurà una 
reunió per tractar l’assumpte.  
 Finalment, el Batle informa de la feina del tècnic de medi ambient, el qual ha 
estat seleccionat pel SOIB, amb participació de l’Ajuntament, dient que és un 
contracte de nou mesos per ocupar-se de tot el referent a medi ambient ( control 
i campanyes informatives de la recollida de fems, etc... )  
 
      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.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 


