
L’AJUNTAMENT INFORMA
II JORNADES PER A LA INFÀNCIA

Del 15 al 18 de desembre, tendran lloc les II
Jornades per a la Infància al Casal de Cultura
de Maria. Al llarg d'aquests dies es duran a
terme diferents tipus d’activitats amb els
infants i les famílies com a protagonistes. No
vos ho podeu perdre!

MOU-TE AMB SALUT

Aquest mes de novembre s’ha tornat a posar
en funcionament el programa MOU-TE AMB
SALUT, un programa per a fomentar
l’activitat física. Les sessions es realitzen tots
els dimarts i dijous, a les 12 h, a la plaça des
Mercat.

ATIB A L’AJUNTAMENT

Dia 30 de novembre era el darrer dia per fer el
pagament dels tributs municipals. Per això,
personal de l’Agència Tributària va venir a
l’Ajuntament per a ajudar a imprimir-ne els
rebuts.

TEATRE A LA BIBLIOTECA

Molta feina, dedicació, constància i molt
d'entusiasme. Moltes gràcies a na Laura,
a tot l' equip d' ISCOD Illes Balears i a tots
els qui vàreu assistir a aquesta
espectacular obra. L'acte va finalitzar
amb un col.loqui en què tothom va
participar molt activament. Una vetllada
molt alliberadora, amb persones de
diferents parts del món, que estan molt
agraïdes de viure a la nostra illa. Gràcies
per compartir les vostres experiències.

NOVA ESCOLETA MUNICIPAL

Després de molt de temps, d'esforç i de feina
s’ha publicat la licitació de les obres de
l’Escoleta Municipal. Esperam que, d'aquí a
pocs dies, ja puguem començar aquestes
obres tan necessàries.

DIA MUNDIAL DE LA DIABETIS

Dia 14 de novembre, es va celebrar el Dia
Mundial de la Diabetis. La FEMP i
l'Ajuntament de Maria ens adherírem a la
campanya promoguda per la Federació
Espanyola de Diabetis (FEDE). Per això, el
Casal de Cultura es va il·luminar de color blau,
per donar suport a aquesta causa.

OBRES AL PÀRQUING DEL POLIESPORTIU

Com ja anunciàrem a principis de mes i a
diferents publicacions, es fan obres al
pàrquing que hi havia al costat del
poliesportiu per tornar-lo al seu estat original,
per mor de l’obligació imposada per part de
l’Agència de Disciplina Urbanística; una
decisió que trobam injusta i partidista perquè
no afecta tots els municipis igual. Després de
molt de temps intentant trobar una solució i
arribar a acords (cosa que ha estat
impossible), ens hem vist obligats a dur a
terme aquestes accions, que tenen un cost
per al poble d'uns 12.000 €. Consideram que
és una vertadera llàstima perquè els
perjudicats són els habitants de Maria, que ja
no el podran emprar. Ja estam fent feina per
donar solucions a aquesta problemàtica.

MILLORES AL CASAL DE CULTURA.

Al llarg de les darreres setmanes s’han fet
millores al Casal, que s'afegeixen a les
millores acústiques duites a terme fa uns
mesos. La il·luminació exterior de l’edifici i la
instal·lació de cortines a la sala polivalent
(que acull gran quantitat d’actes i formacions)
són les actuacions que s’hi han duit a terme.

SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE
COOPERACIÓ LOCAL PER A LA COMPRA
D’UNA AGRANADORA I D'UN COTXE
POLICIAL.

Aquest dies s’ha fet la licitació per a la
compra d’una agranadora per part de
l’Ajuntament pel valor de 120.000 euros.
Esperam, d'aquí a poc temps, veure-la voltar
pel poble i que el pugui netejar d’una manera
ràpida i efectiva.

A més, s’ha comprat un cotxe totalment
elèctric, per a la Policia Local, pel valor de
45.000 euros. Aquesta compra, de la mateixa
manera que l'agranadora, s’ha pogut
realitzar gràcies a una subvenció del
Departament de Cooperació Local del
Consell Insular.

MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DEL
POLIESPORTIU

Gràcies a un altre contracte, es milloraran les
instal.lacions del poliesportiu: noves grades
cobertes, tancament complet del pavelló,
arranjaments als vestidors de la piscina, etc.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=rOhQGymujUgBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D&fbclid=IwAR0h-1PON8yARKntcqsxggnhFv1r7TMaZG9nw6Qe437qdTBi_E58HqmGyr8


L’AJUNTAMENT INFORMA
El valor d’aquestes obres és d’uns 170.000
euros i es compta amb una subvenció del
CIM per dur-les a terme.

CONSELL D’INFÀNCIA

Dia 21 de novembre va haver-hi una nova
reunió del Consell d’Infància. En aquesta
reunió va prendre possessió la nova
consellera de l’escola, Berta Garcia. Berta i
Constança Sabater seran les representants
de l’escola a l’Ajuntament. Des del consistori
els volem donar les gràcies per la feina que
fan al front d’aquest Consell.

FASSERS DEL CEMENTERI

Aquests darrers dies s’han hagut de tallar els
dos fassers que hi havia devora el tanatori
vell. Malgrat tots els tractaments que s’hi han
fet no s’han pogut salvar i han mort per culpa
del becut vermell.

MILLORES ALS TARONGERS

La Brigada Municipal ha començat a arreglar
els tarongers del poble. Esperem que puguin
continuar i s’arreglin tots tan aviat com sigui
possible.

NOU PERSONAL A L’AJUNTAMENT

La darrera setmana de novembre
començaren tres persones a la brigada de
l’Ajuntament. Amb aquestes noves
incorporacions el manteniment del nostre
poble tendrà continuïtat.

25N: Dia Internacional de l'Eliminació de la
Violència contra les Dones.

Amb motiu del Dia Internacional de
l'Eliminació de la Violència contra les Dones,
el Casal de Cultura s’ha il.luminat de color lila
per donar suport a aquesta causa.

TAULA D’ASSOCIACIONS

A finals de novembre, es va dur a terme una
nova reunió de la Taula d’Associacions per a
preparar les festes de Nadal i dels Reis.

BOSSES DE FEMS

Aquest mes, la Policia Local ha continuat la
campanya per evitar que la gent tiri bosses
de fems a fora vila o dins el poble. Al
novembre, s’han trobat quatre persones
tirant bosses de fems a llocs indeguts i han

estat sancionades amb 160 euros. Esperem
que aquesta campanya pugui donar fi a
aquest incivisme que patim.

REDUCCIONS A L’IBI PER AL 2023

Al darrer Ple de l’Ajuntament es va aprovar
que, a partir de l'1 de gener de 2023, tota la
gent de Maria que instal·li plaques solars,
entre d'altres sistemes d'eficiència
energètica, tendrà un descompte del 50 % en
el rebut de l’IBI durant els pròxims 5 anys.


