
 
 
 

  
 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 7 DE FEBRER DE 2019. 
ACTA 01/19. 
 
 

A Montuïri, essent dia 7 de febrer de 2019, essent les 20:00 hores, es reuneix a la 
Casa de la Vila l’Ajuntament ple, en primera convocatòria, a l'objecte de celebrar sessió 
ordinària, sota la presidència del Sr. Batle D. Joan Verger Rosiñol, assistit pels Srs. 
regidors Biel Pocoví Ferrando, María Teresa Martinez Marcus, María Francisca Pocoví 
Melia, i Octavi Rechach Bauzà pel grup municipal MES PER MONTUIRI; Jaume 
Bauçà Mayol, María Elena Jaume Sastre, Catalina María Ribas Nicolau, Gabriel 
Nicolau Sastre, i Joan A. Ramonell Miralles pel grup municipal P.P, Guillem Mas 
Miralles pel grup municipal del PSIB-PSOE. 

 
Excusa la seva absència :   
 
Actua de Secretari el que ho es de la Corporació, Sr. José Ramón Sicre Vidal. 

 
Declarat l’acte obert pel Sr. Batle i comprovat pel  Secretari el quòrum 

d’assistència necessària perquè pugui ser iniciada, es passa a debatre el primer punt de 
l’ordre del dia. 

 
Abans de començar l'examen dels punts que componen l'ordre del dia, el Sr. 

Batle llegeix unes paraules d'agraïment al policia local Sr. LLorenç Mayol Sanchez 
davant la seva recent jubilació, amb el contingut que es descriu a continuació sent 
assumides per la totalitat dels membres del plenari. 

 
Agraïment a Llorenç Mayol Sanchez 
 
L'ajuntament en ple vol reconèixer en aquest acte al Sr. Llorenç Mayol  jubilat el 

passat dia 1 de Febrer de Policia Local de Montuïri, després de 37 anys al servei dels 
ciutadans. 

 
Amb aquest reconeixement volem expressar l'agraïment dels ciutadans i 

ciutadanes de Montuïri. Perquè aquest treball realitzat durant aquest temps ha  servit per 
a garantir que el nostre municipi avanci, garantir drets i deures, perquè la nostra gent 
pugui gaudir dels nostres parcs, carrers, centres, de la cultura, de l'esport, de l'educació, 
per a aprendre i continuar creixent en la cura del nostre entorn. 

 
Darrere cada actuació dels nostres funcionaris,  hi ha un veí o una veïna que es 

veu afectat, un veí o veïna que té un somni, una il·lusió o una necessitat quan travessa la 
nostra porta.  I que aquesta il·lusió, aquest somni aquest dret  o necessitat que sol·licita, 
dependrà del nostre treball.  
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Amb aquesta filosofia de Servei Públic ha treballat Llorenç com a funcionari de 
la policia local d'aquest municipi. Per això, ara que inicia una nova etapa, volem 
traslladar-li l'agraïment dels ciutadans i ciutadanes de Montuïri pel treball realitzat 
durant tots aquests anys. Ens agradaria que de la mateixa forma que has col·laborat a 
millorar la vida dels nostres veïns amb el teu treball, ara puguis dedicar  més temps a tu 
mateix i a la teva família. Per tot això et donam les  gràcies. 

 
Moltes felicitats per la teva jubilació, moltes gràcies pel seu treball aquests anys 

i et desitjam que visquis la jubilació amb goig i alegria. Que siguis feliç, perquè t'ho 
mereixes, perquè amb el teu treball vares contribuir també a fer més feliços a la nostra 
gent. 

 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR.- 
 

Conformement amb el disposat a  l’article 91 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), el Sr. Batle inicia la sessió 
demanant si qualque membre dels assistents ha de fer cap observació a les actes de les 
dues sessions anteriors de març i abril, aprovant-se  per unanimitat, prèvia observació 
pel Sr. Guillem Mas de que al prec i preguntes referit a l'enderrocament de les cases del 
Rafal Franc es va parlar molt i l’acte no es reflexa. 
 
 
 2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA.- 

 
Pel Sr. Batle  es passa a informar de les qüestions que es relacionen 

seguidament,  donant-se el plenari per assabentat : 
 
Sobre l'esment especial rebut als voluntaris de Montuïri que van intervenir en els 

treballs de recuperació de les inundacions de la zona de llevant. 
 
Sobre una carta rebuda de l'Associació contra el Càncer davant el dia mundial 

del càncer. 
 
Sobre una carta rebuda del vaticà en referència a la trobada mundial amb la 

joventut. 
 
 
 3.  INFORMES DECRETS BATLIA.-  
  
 Per el Sr. Batle es passa a donar compte dels Decrets dictats des de l’anterior 
sessió plenària, donant-se el plenari per assabentat. 
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4.  PROPOSTA RECONEIXEMENT MÈRITS ACADEMICS .-  

  
El Sr. Biel Pocoví Ferrando llegeix la proposta corresponent a aquest punt i el 

Sr. Batle explica el seu contingut. 
 
Finalitzada la seva explicació, obri un torn de paraula no duent-se a terme cap 

intervenció, per la qual cosa el Sr. Batle sotmès el punt a votació essent aprovat per 
unanimitat amb el següent contingut : 

 
 L’Ajuntament de Montuïri, en representació dels montuïrers i les montuïreres, se 
sent orgullós dels èxits dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. De manera 
especial, l’Ajuntament té en compte els bons resultats acadèmics perquè l’ensenyament 
és un dels camps més importants de la nostra societat per assegurar-se un futur 
democràtic, just per a tothom i on conviure persones d’orígens diferents. A més, 
l’ensenyament permet, a l’hora, el creixement personal dels alumnes que cursen els 
diferents nivells acadèmics on aprenen per afrontar la vida adulta i, també, la recerca de 
l’excel·lència com a comunitat. Els bons resultats acadèmics són fruit de l’esforç, la 
constància i la dedicació de temps; tots tres aspectes mereixedors d’un reconeixement 
per part dels representants públics dels montuïrers i les montuïreres i un motiu d’orgull 
per tot el poble de Montuïri. És per tot això, que el plenari de l’Ajuntament de Montuïri,  
adopta per unanimitat dels seus membres el següent acord : 
 
 1. Reconèixer els mèrits acadèmics pels bons resultats obtinguts en el curs 
2017/2018 a Pedro Jesús Lopez Fernandez per la matrícula d’honor de Batxillerat. 
 
 2. Comunicar aquest acord de plenari a les persones esmentades al punt anterior 
i també a les seves famílies. 
 
 3. Encoratjar els estudiants i les estudiants de Montuïri a treballar amb esforç, 
constància i dedicació de temps per assolir els màxims resultats acadèmics i 
l’excel·lència. 

 
 
 5. ADHESSIÓ CONVENI BIBLIOTEQUES  .-      
  

El Sr. Biel Pocoví Ferrando llegeix la proposta corresponent a aquest punt i el 
Sr. Batle explica el seu contingut. 
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Finalitzada la seva explicació, obri un torn de paraula no duent-se a terme cap 
intervenció, per la qual cosa el Sr. Batle sotmès el punt a votació essent aprovat per 
unanimitat amb el següent contingut : 

 
 Vist el conveni  a signar amb el Consell de Mallorca i aquest ajuntament de 
Montuïri per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecàries, i trobant-lo 
necessari i acord amb els interessos d’aquesta corporació, l’ajuntament en ple adopta el 
següent acord : 
 
 1er. Aprovar el citat conveni amb el mateixos termes que ha estat presentat.  
 
 2on.- Facultar al Sr. Batle D. Joan Verger Rosiñol per la seva signatura, així com 
de quants documents siguin necessaris per l’execució del present acord. 
 
 3er.- Notificar el present acord al consell de Mallorca  

 
 
6.- MOCIÓ GRUP MES BON FINANÇAMENT.-  
 
El Sr. Batle llegeix la moció presentada. 
 
Finalitzada la seva lectura, obri un torn de paraula duent-se a terme les següents 

intervencions : 
 

El Sr. Ramonell, anuncia que el seu grup s’abstindrà tant per la forma com pel 
contingut de la moció. En quant a la forma per que es un tema que no es competència 
municipal i son temes que van mes enllà de les qüestions municipals, i en quant al 
contingut, a pesar de compartir la necessitat de que fa falta un nou sistema de 
finançament que garanteixi un nivell de serveis basics per tots els ciutadans, un nou 
règim fiscal i la flexibilització d ela regla de la despesa i defensa que hi hagi un front 
comú que defensi totes aquestes idees, trobant que ja existeix una plataforma amb 
aquesta finalitat que es el cercle d’economia, per lo que crear una nova plataforma no es 
bona idea per que es dividir esforços. 

 
El Sr. Guillem Mas assenyala que si que afecta el finançament als ajuntaments i 

que per tant votarà a favor de la moció. 
 
Conclòs el torn de paraula, la Corporació delibera i a continuació es passa a 

votació aquest punt essent aprovada la moció per 6 vots a favor ( MES i PSOE ) i 5 
abstencions ( P.P ) amb el següent contingut :  

 
El grup municipal de MÉS per Montuïri a l’Ajuntament de Montuïri  presenta a 

la consideració del Ple la següent MOCIÓ relativa a 



 
 
 

  
 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

 
L'adhesió de l'Ajuntament de Montuïri  a la Plataforma per un bon finançament 

per a les Illes Balears 
 
                                            EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat 14 de febrer de 2018 es va presentar davant els mitjans de comunicació 

la Plataforma per un bon finançament per a les Illes Balears, un moviment que uneix un 
ample ventall d'entitats cíviques, socials, culturals i polítiques, amb l'objectiu d’acabar 
amb l'injust finançament que han patit històricament les nostres illes per part del Govern 
central. 

 
Es tracta d'un moviment transversal que a dia d'avui reuneix entitats com UGT, 

CCOO, STEI, OCB, USO, PIMEM, Unió de Pagesos, FAPA Mallorca o les Fundacions 
Darder-Mascaró i Gabriel Alomar, entre d'altres. L'objectiu no és altre que revertir els 
desavantatges que pateixen els ciutadans d'aquesta terra respecte dels de la resta de 
l'Estat. L'actual model de finançament situa les Illes Balears en un dèficit fiscal d’entre 
el 5 i el 14% del PIB (depenent del sistema de càlcul), un tracte injust que es tradueix, 
per exemple i en el millor dels casos, en una despesa pública en Sanitat de 1.275 € per 
habitant davant els 1.357 € de la mitjana espanyola. I si parlam d'Educació, la mitjana 
espanyola és de 915 € i la de les Balears, de 831€. 

 
 
Com bé varen exposar els representants de la Plataforma a l'acte de presentació 

celebrat a Inca, aquesta discriminació afecta greument els nostres serveis públics i, en 
conseqüència, les condicions de vida de la gent.  

 
 
Però si hi ha unes institucions que pateixen de forma més directa 

l'infrafinançament són els ajuntaments, abocats a oferir uns serveis de proximitat als 
ciutadans amb una dramàtica limitació dels recursos disponibles. A la situació general 
de discriminació que viuen les Illes Balears en el cas dels ajuntaments s'hi ha d'afegir la 
llei que regula la seva despesa, una llei que els obliga a dedicar bona part del romanent 
de tresoreria a amortitzar deute bancari en detriment dels serveis essencials.  

 
Fins i tot als ajuntaments sanejats –la majoria a les Illes Balears- se’ls impedeix 

posar a disposició de la ciutadania tots els doblers que ingressen, i des del 2012 obliga a 
dipositar als bancs part o tot el superàvit municipal. Aquesta mesura, a més de suposar 
un atac a l’autonomia local, causa situacions esperpèntiques. Així, just a Mallorca els 
consistoris tenen 357 milions d’euro als bancs, però no els poden gastar en les 
necessitats dels veïnats i les veïnades. El 2017 ens trobam amb casos com el d’Alcúdia, 
amb 56 milions d’euros, però també Calvià i Manacor (30 milions), Pollença, Andratx i 
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Llucmajor (20 milions), Marratxí (18 milions), Palma (16 milions), Santa Margalida (12 
milions)… 

 
La Plataforma per un bon finançament ja ha manifestat que la derogació o 

modificació d'aquesta regla de despesa serà un dels seus principals objectius i que per 
aquest motiu convida els consistoris de les Illes Balears a adherir-s'hi. 

 
Després de molts d'anys de reivindicacions, la Plataforma per un bon 

finançament és l'eina que com a societat necessitam per reivindicar un finançament just 
per a les nostres illes i uns serveis públics de qualitat. Però aquesta eina només serà 
efectiva si entitats, associacions i institucions s'uneixen per aconseguir-ho, mitjançant 
un moviment transversal i reivindicatiu. 

  
Proposta d'acord  
 
1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Montuíri a la Plataforma per un bon 

finançament per a les Illes Balears. 
 
2. Fer arribar aquest acord als responsables de la Plataforma a fi de que 

inscriguin l'Ajuntament de Montuíri com a membre adherit. 
 

 
 7.  INFORME 4ART. TRIMESTRE PLA D’AJUST .-   
 

Pel Sr. Secretari Interventor s'informa sobre el seguiment del pla d'ajust vigent 
corresponent al quart trimestre de 2018, resultant que les mesures previstes en el pla no 
s'haurien complert pel que fa ales ingressos, però si en quant a les despeses, i havent-se 
millorat tant al PMP i en la incorporació a pressupost de la quantitat de 1.248.000,00 € 
de pagaments pendent d’aplicació, donant-se el plenari per assabentat. 
 
 

 8.  PRECS I PREGUNTES .-  
 

 Conforme al previst a l’article 82.4 del ROF per a les sessions ordinàries, es 
passa a continuació al torn de precs i preguntes, i se’n fan les que a continuació 
s’assenyalen: 

 
SR. JOAN ANTONI RAMONELL (P.P) : 
 
Assenyala que a la revista  de l’ escola va llegir que esta previst la construcció 

d’un gimnàs i demana informació. Contesta el Sr. Batle explicant que es un compromís 
del Conseller quan visità l’escola. Son estructures standars que es fan igual per tot i el 
que queda es decidir la seva ubicació.  
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Demana pels projectes d’obra aprovats per la Junta de Govern de de 10 de gener 
passat. Contesta el Sr. Batle es tracta del nou pla d'obres 2018-2019, que ara t'obliguen a 
signar un conveni, i que es varen presentar tres obres: conversió de cuina en arxiu 
municipal; renovació de voreres i enllumenat públic i la construcció a l'ajuntament d'una 
plataforma per a pujar les escales. 

 
Demana una actuació  per millorar la il·luminació de la zona de la parada d’ 

autobús de S’Hostal.  Contesta el Sr. Batle en el sentit que està previst un canvi de 
faroles i de bombetes. 

 
Tota la legislatura han estant avisant del perill que suposava l’ abandonament de 

l’edifici de Sa Corona, ara, inclús hi ha informacions de que ja hi ha okupes i demana si 
l’ajuntament te previst actuar de qualque manera. Contesta el Sr. Batle en el sentit de 
que es tracta d’una propietat privada i per tant l’ ajuntament no pot actuar, si be 
intentarà que l’edifici compleixi amb totes les mesures legals.   

 
Finalment vol fer una sèrie de agraïments : Al club d’atletisme pel campionat 

Balear de Cross veterans i 6 medalles; A Llorenç Mayol per la seva jubilació donant-li 
les gracies per tota la feina feta.   

 
SR. GUILLEM MAS (PSOE) :   
 
Assenyala que també tenia previst demanar que es faci una intervenció a l’edifici 

de Sa Corona. Contesta el Sr. Batle que s’intentarà. 
 
I no havent altres temes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:00 hores del dia 

abans assenyalat,  de lo que jo com a Secretari estenc la present acta i don fe. 
 
 
 
 
 
EL BATLE-PRESIDENT,                         EL SECRETÀRI-INTERVENTOR  
 
 
 
 
  Joan Verger Rosiñol                                       José Ramón Sicre Vidal 
 


