
ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE, DE DIA  
DIVUIT DE GENER DE 2016 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Maria de la Salut, a les 20,30 hores del dia 
18 de gener de 2016, 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 
Sr. Gabriel Ferriol Bergas 
Guillem Jordà Bauzà. 
Jaume Ferriol Perelló 
Antoni Mulet Campins 
Jaume Ferriol Martí.  
Bartomeu Serra Mas 
Francisca Ferriol Sastre 
Gabriel Vanrell Mascaró 
 

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 advertit error en l’acta de la Sessió Ordinària del Ple de dia 14 de 
desembre de 2016, s’acorda d’enviar-la corregida abans de la propera sessió de 
Ple.  
2.- MOCIÓ EQUIP DE GOVERN PER A DESTINAR EL 20 % DE LA 
RECAPTACIÓ DE LES ENTRADES A ACTES CULTURALS A FINS 
SOLIDARIS. Cedida la paraula al Sr. Bernardi Gual Mas ( PSOE ), aquest 
resumeix el contingut de la Moció i diu que es tracta de destinar el sobrant de 
les recaptacions de les entrades a actes culturals, quan ja s’ha cobert el cost de 
l’acte, a entitats sense ànim de lucre.  
El Sr. Jaume Ferriol Martí ( portaveu del grup municipal del PP ) diu que el seu 
grup votarà a favor de la Moció, però que troba incongruent la Moció, ja que en 
l’Expedient de Modificació de Crèdits aprovat en el Ple anterior, es van llevar 
doblers de les partides destinades a famílies i associacions sense ànim de lucre. 
Diu que esta clar que hi ha una contradicció amb la Moció que ara es tracta 
d’aprovar. El Sr. Gual Mas ( PSOE ) replica que, fins i tot, la Moció servirà per 
destinar l’excedent de recaptació a les associacions sense ànim de lucre.  
    Assabentats els assistents, s’acorda aprovar la Moció per unanimitat.   

 2.- PROPOSTA ELECCIÓ TANCAMENT PLAÇA DES POU. En aquest 
punt,  en compliment de la Moció aprovada en la Sessió Ordinària del Ple de 14 
de desembre de 2016, havent-se duta a terme la votació en els terminis previst 
perquè el veïnat pogués triar entre dues opcions per al tancament de la Plaça 



des Pou, es posa en marxa el procés per dur a terme el compliment del 
contingut de la Moció. El Batle-President cedeix la paraula al Sr. Jaume Ferriol 
Perellò ( regidor de MES ), que va dur el control de la marxa de la votació sobre 
l’assumpte, i el mateix explica com s’ha fet tot el procés, donant compte el 
procediment que ara s’ha de dur a terme:   

1.- Obertura d’urna dels vots rebuts del veïnat 
2.- Recompte de vots.  
3.- Adopció de l’acord de Proposta de Festes Locals, de conformitat amb el 

resultat del recompte.  
 
A continuació,  es dona compte de les opcions que s’han sotmeses a consulta 

de veïnat, que són les següents: Opció A:  Tancament de la Plaça des Pou TOTS 
els caps de setmana de l’any, festius i els dies que es considerin oportuns ( en 
motiu d’actes o aconteixements determinats, i Opció B: Tancament de la Pça. des 
Pou únicament en horari d’estiu i festius ( com es realitza actualment, segons 
acord de plenari ) 

      Es procedeix al  recompte, a instàncies del Batle, pel regidor Sr. Jaume 
Ferriol Perelló ( regidor de MES ), i es produeix el següent resultat:  

Vots emesos: 206  
Vots nuls: 3 
Vots vàlids: 203 
Vots en blanc: 1 
Vots a favor de la Proposta Opció A: 127 
Vots a favor de la Proposta: Opció B: 75 
       En conseqüència, la Presidència proposa, a la vista del resultat del 

recompte proposar el tancament de la Plaça des Pou TOTS els caps de setmana de 
l’any, festius i els dies que es considerin oportuns ( en motiu d’actes o 
aconteixements determinats ), d’acord amb el contingut de l’Opció A.  

Assabentats els assistents, la Proposta s’aprova per unanimitat.  
     Finalment el Batle felicita el Sr. Jaume Ferriol Perelló ( regidor de MES ), 

com a encarregat de Participació Ciutadana per la seva tasca en la realització de la 
consulta.  
  
4.- MOCIÓ EL PI RETIRADA AVANTPROJECTE LLEI D’ESTADES 
TURÍSTIQUES. 
El Batle-President cedeix la paraula a la regidora de El PI Sra. Bergas Mas, la 
qual diu que es tracta d’una Moció que li han enviat des de la seu del seu partit 
a  Palma resumeix el contingut de la Moció. Diu que el seu grup considera que 
la llei empitjora la situació dels lloguers turístics als edificis plurifamiliars. El Sr. 
Jaume Ferriol Martí, portaveu del grup municipal del PP diu que el que ha dit 
la Sra. Bergas es queda curt perquè s’hauria de retirar tota la llei, que s’hauria 
d’haver demanat la retirada de tot l’avantprojecte, consensuar la llei amb tot, o 
amb qualcú sector dels interessats.  
El Sr. Gual Mas ( regidor portaveu del grup municipal del PSOE ) manifesta 
que el seu grup votarà en contra de la Moció, en coherència amb la postura 
adoptada pel seu partit.  



El Sr. Guillem Jordà Bauçà ( portaveu del grup municipal de MES  ), diu que el 
seu grup votarà en contra de la Moció, fins i tot que estiguin d’acord en que 
s’ha de regular millor el referent als edificis plurifamiliars. Diu que això s’ha de 
regular millor en les comunitats de veïns. Diu que defensen més els que tenen 
pisos per damunt dels xalets, però per sobretot està protegir a la classe 
treballadora, perquè els lloguers produeixen molèsties, i no perjudicar els preus 
dels lloguers. Diu que en les reunions a les què va assistir, es va dir que, encara 
que sigui difícil, es tractarà d’acordar que es deixi una bossa específica pels 
pobles d’interior, perquè si no, tot s’anirà a la zona costanera. El Sr. Mulet 
Campins ( PP ) demana el Sr. Jordà fins a on es vol arribar, i aquest contesta que 
fins a 360.000.- places en plurifamiliars, en una bossa comuna, i que es preveuen 
dues intervencions, del Consell i dels Ajuntaments.  
   El Sr. Mulet Campins ( PP ), diu que el que li pareix millor de la Moció és que 
diu que s’ha de donar més autonomia per fixar les zones. Finalment, el Sr. Jordà 
MES ), insisteix en que es tractarà de que, dins les bosses que es puguin fer, hi 
hagi una part específica pels pobles de l’interior i no quedi tot pels municipis 
costaners, i que així ho farà el Consell de Mallorca.  
      Finalment, es procedeix a la votació, amb el següent resultat: set vots a favor 
( del Batle i la regidora de El PI, i els cincs regidors del PP ) i quatre vots en 
contra ( dels dos regidors del PSOE i els dos regidors de MES ). En 
conseqüència, 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.  
 El Batle-President cedeix la paraula al Sr. Jaume Ferriol Martí ( portaveu del 
grup municipal del PP ), el qual es refereix a les següents qüestions. Demana 
pel Conveni amb l’ATIB. El Batle li diu que ja està firmat i enviat a l’ATIB 
perquè ho firmi i el torni a l’Ajuntament.  
Demana desprès el Sr. Ferriol Martí, perquè l’ha vist a un escrit, si l’Ajuntament 
va ser qualificat com a zona CEPA, i, en aquest cas, què farà l’Ajuntament de  
Maria. El Batle respon que s’ha de veure com afectael poble. En principi, sòl hi 
haurà zonificació per especies protegides. Intervé el Sr. Mulet ( PP ) i manifesta 
que sap el que ha passat en altres zones, que es tracta d’una catalogació però de 
fauna, feta per un biòleg, i no es pot fer tot el que molesti a les especies. Hi 
haurà limitacions pels caçadors, per canviar cultius, et... Les repercussions 
poden ser bastant grosses. El Sr. Ferriol Martí ( PP ), apunta, en aquest moment 
que és “ un cristo “ per a tots els propietaris. El Batle, finalment, diu que, entre 
d’altres i, abans de tot, tindrà una entrevista amb el president dels caçadors per 
estudiar la qüestió.  
El Sr. Mulet ( PP ) demana el Batle per la Moció que l’equip de govern va posar 
el seu dia per destinar  doblers de les dietes dels regidors per destinar-los a fins 
solidaris. Li demana que doni compte per transparència. El Batle que així ho 



farà.  
Intervé el Sr. Vanrell Mascaró ( PP ), i demana el Batle pel Registre d’Animals 
Potencialment Perillosos. El Batle contesta que si hi ha, i que es pot informar. .  
El Sr. Mulet Campins, en ús de la paraula, demana si s’ha fet un simulacre de la 
repercussió que pot tenir el Conveni de l’ATIB. El Batle diu que no. El Sr. Jordà 
Bauçà diu que es tracta de tot el que tingui immobles pagui realment pels 
metros que tè i que estarà tot llest en dos mesos.  
 
 
      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.  
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