
 
 
 

  
 

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

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 2 D’AGOST DE 2018. 
ACTA 05/18. 
 
 

 
A Montuïri, essent dia 2 d’agost de 2018, essent les 21:00 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. 

 
 
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. 
 
  
 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 : 
 
Informa sobre el projecte presentat per dotar al municipi de fibra òptica pel qual s'ha 
sol·licitat un espai i s'ha pensat en Ca Ses Monges. 
 
Sobre la impossibilitat de presentar en aquesta sessió plenària les bases per a la selecció 
de policia ja que no hi ha hagut temps. 
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 Sobre la sol·licitud del club d'atletisme per a la construcció d'una pista 
d'atletisme. 
 
 
 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. 

 
 
4.  .- MODIFICACIÓ PREUS ESCOLETA.-  

  
El Sr. Biel Pocoví Ferrando, portaveu del grup municipal MES, 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 : 
 

Examinat l’expedient incoat per a la modificació dels preus públics per el servei 
d’escoleta municipal, vist l’informe emès pel Secretari-Interventor, el corresponent 
estudi econòmic i proposta presentada per l’empresa concessionària del servei i trobant 
l’expedient conforme, l’ajuntament en ple adopta per unanimitat el següent acord : 
 

1º. Aprovar amb caràcter inicial la modificació dels preus públics pel servei 
d’escoleta municipal d’acord amb la proposta presentada per la empresa concessionària 
del servei. 
 

2º. Exposar al públic el present acord, durant el termini de trenta dies, a fi de que 
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin 
oportunes. 
 

3º. L’esmentada exposició al públic s’anunciarà al BOIB i a la pagina web de 
l’ajuntament i començarà a comptar el termini a partir del dia següent a la publicació de 
l’anunci al BOIB. 
 
 
 5.- ADHESIÓ CENTRAL CONTRACTACIÓ FELIB.-   .-     
  

El Sr. Biel Pocoví Ferrando, portaveu del grup municipal MES, 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 duent-se a terme les 
següents intervencions : 

 
El Sr. Jaume Bauçà anuncia que el seu grup votarà en contra per dues raons, la 

primera per que en l'assemblea de la FELIB es va aprovar un reglament en el qual es 
recolza aquesta proposta que no s'ha pogut estudiar, i l'altra és que de cara al petit 
comerç de Montuïri considera que no és una bona imatge la creació d'una central de 
compres. 

El Sr. Guillem Mas assenyala que ha treballat amb aquesta formula y funciona 
be. 

El Sr. Batle afegeix que es tracta d'una central de contractacions d'envergadura a 
la qual no pot donar resposta el petit comerç de Montuïri. 

 
Conclòs el torn de paraula, la Corporació delibera i a continuació es passa a 

votació aquest punt essent aprovat per 6 vots a favor (MES i PSOE) i 5 en contra (P.P)  
amb el següent contingut :  

 
ANTECEDENTS 
 
PRIMER. La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), per acord 

del seu Consell Executiu de dia 7 d’octubre de 2016, va aprovar la creació d’una Central 
de Contractació d’acord amb el que preveu la Disposició Addicional Quinta de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, conforme a la redacció 
donada a la mateixa per l’article 135 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com en els articles 203 i 
següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
SEGON. L’ajuntament de Montuïri està interessat en la adhesió a la Central de 

Contractació creada por la FELIB. 
 
En conseqüència, tenint en compte el que disposa l’article 227 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es traslladen a 
l’ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) essent d’interès per a 
aquesta Entitat la adhesió a la Central de Contractació de la FELIB, l’ ajuntament en ple 
adopta per majoria absoluta el següent acord : 

 
PRIMER.- Adherir-se a la Central de Contractació de la FELIB a fi de poder 

contractar las obres, serveis i subministraments a través de l’esmentada central, de 
conformitat a les condicions i preus que es fitxen en els corresponents contractes o 
acords marc que es subscriguin entre la central i les empreses adjudicatàries dels 
mateixos. 
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SEGON.- Remetre el present acord a la Federació d’Entitats Locals de les Illes 

Balears (FELIB).  
 
TERCER.- Facultar al Sr. Batle President D. Joan Verger Rosiñol perquè en 

nom i representació d’aquesta corporació procedeixi a la formalització quants contractes 
i documents siguin precisos per a l’efectivitat del present acord. 

 
 

6.-  APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2017 .- 
 
Pel Sr. Secretari s’explica el procediment de la tramitació del compte general. 
  
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 6 
vots a favor (MES i PSOE) i 5 abstencions (P.P) amb el següent contingut : 
 

No havent-se presentat cap tipus de reclamació o al·legació a l’aprovació 
provisional de les comptes generals d’aquest Ajuntament referents al exercici de 2017 i, 
vist l’informe favorable emes per la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda, es 
procedeix a la seva aprovació de forma definitiva. 
 
 

7.- APROVACIÓ CONVENI HIDROBAL .- 
 

El Sr. Biel Pocoví Ferrando, portaveu del grup municipal MES, 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 : 

 
 Vist el conveni  a signar amb l’ entitat Hidrobal S.A.U per regular el pagament 
del deute que mantén aquest ajuntament a favor de la mateixa, i trobant-lo necessari per 
liquidar així el referit deute, l’ajuntament en ple adopta per unanimitat 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 a l’ entitat Hidrobal.  
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 8. MODIFICACIÓ CRÈDIT ROMANENT TRESORERIA .-  
 

El Sr. Biel Pocoví Ferrando, portaveu del grup municipal MES, 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, prèvia explicació del 
Sr. Secretari Interventor,  essent aprovat per unanimitat amb el següent contingut : 
 

Vist l’expedient tramitat per la modificació de crèdits per la generació de crèdits 
extraordinaris finançats amb el romanent de tresoreria disponible de l’exercici 2017, per 
import de 1.278.720,26 € dins del vigent pressupost d’aquesta Mancomunitat per 2.018, 
als efectes d’amortitzar i disminuir el saldo del compte 555 pagaments pendents 
d’aplicar al pressupost. 
 

Considerant el que es disposa en l’article 181 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals de 28 de Desembre d'1.988, articles 47 a 48 del 
Reial decret 500/90, bases d’execució del pressupost vigent. 

 
Vist que la Llei 9/2013, de 21 de desembre, de Control del Deute Comercial en 

el Sector Públic (en endavant, LOCDC), ha vingut a desenvolupar l'article 32 de la 
LOEPYSF i les seves excepcions a la destinació del superàvit mitjançant una disposició 
addicional sisena a la LOEPYSF, i que la Disposició addicional 96ª de la Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, va prorrogar per 2017 l'aplicació de 
les regles contingudes a la DA 6a de la LOEPYSF i que de la mateixa manera, 
mitjançant la aprovació del Reial Decret llei 1/2018, de 23 de març, es prorroga per 
2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions 
financerament sostenibles i es modifica l'àmbit objectiu d'aquestes. 
 

Vist que la corporació compleix amb els requisits establerts en la disposició 
addicional 6a de la LOEPYSF per a la destinació del superàvit i vist l'informe emès per 
intervenció, l’ ajuntament en ple adopta per unanimitat el següent acord : 
 

1er.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits al pressupost de 2018, per 
l’incorporació de romanent de crèdits pagats i pendents d’aplicar , amb el detall que 
figura a la relació adjunta per aplicacions pressupostaries, pels imports totals resumits 
que seguidament s’ expressen :  

 
Concepte  Cred. Inicial            Modificació       Total   
929.14300   0    76.523,03  76.523,03 
929.16009   0   154.996,68           154.996,68  
929.21001   0   101.022,74           101.022,74 
929.21199   0     20.657,69                  20.657,69 
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929.22199   0     25.699,40    25.699,40 
929.22609   0   188.236,74  188.236,74 
929.22699   0   110.710,38  110.710,38 
929.22799   0     47.633,78    47.633,78 
929.48001   0   255.932,19  255.932,19 
929.62201   0     14.377,56    14.377,56 
929.91300   0   282.930,07  282.930,07 
 
   Total despeses           1.278.720,26 
 
 

2on.- L’import de les despeses anteriors, es finançarà  amb càrrec al romanent 
líquid de tresoreria disponible corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 
anterior, per la qual cosa l’operació queda anivellada i sense dèficit inicial, introduint-se 
al pressupost d’ingressos la següent modificació : 
 

Concepte  Cred. Inicial    Modificació       Total   
87010          00,00    1.278.720,26             1.278.720,26  

 
 

3er.- Anul·lar els pagaments pendents d'aplicació pressupostària, mitjançant la 
seva incorporació a pressupost mitjançant la modificació de crèdit, que al dia de la data 
figuren en el romanent de tresoreria per import de 1.278.720,26 €, basant-se que no 
responen al concepte de "pagaments realitzats per l'entitat quan, excepcionalment, es 
desconeix el seu origen, i en general, aquells que no poden aplicar-se definitivament", 
sinó a pagaments realitzats sense disposar de consignació pressupostària, procedents 
dels anys 2004 a 2015, i que corresponen a pagaments de nòmines de personal sense 
consignació, a interessos i quotes d'amortització de préstecs realitzats sense consignació 
etc ............ és a dir a pagaments que no tenen associada Fase ADO. 

 
4art.- Essent aquesta resolució ferma i executiva sense necessitat d’ulteriors 

tràmits, es per el que se procedirà pels serveis d’Intervenció a introduir la modificació 
de crèdit aprovada tant a les despeses com en els ingressos de la comptabilitat de la 
Corporació. 

 
 

11.- 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. JAUME BAUÇÀ (P.P) : 
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Assenyala que en el passat ple es va parlar de realitzar una gala de l'esport i va 

semblar una bona idea i ara es veu amb sorpresa que al programa de festes no s'ha inclòs 
la carrera que se celebra cada any. Contesta el Sr. Batle en el sentit que es va fer una 
reunió amb totes les entitats del municipi per parlar de les festes i el club d'atletisme no 
va proposar a cap moment l'organització de la carrera. 

 
Demana pel local jove que roman tancat fa temps. Contesta el Sr. Batle que 

s'està arreglant la teulada, després s'arreglaran les instal·lacions i s'engegarà, però si 
reconeix que fa falta una mica més de dinamització. 

 
Demana per la viabilitat de la zona blava i si ha complert amb els objectius 

previstos, ara que ja ha passat un temps prudencial des de la seva engegada, ja que ell 
troba que no. Contesta el Sr. Batle assenyalant que ara hi ha mes espais per a 
estacionament dels que hi havia. 

 
Sol·licita un balanç de la escoleta d'estiú i per part de la Sra. regidora d'educació 

es procedeix a la seva explicació. 
 
Demana pel recurs d'alçada sobre una sepultura del cementiri municipal que es 

va resoldre pel plenari i que li ha arribat la informació que s'ha presentat un recurs de 
reposició i que no s'ha presentat al plenari. Contesta el Sr. Batle que si s'ha presentat el 
recurs i està pendent d'informe per la secretària intervenció. 

 
Finalment dona l'enhorabona als Cossiers per la seva recent declaració FIC i 

desitja a tots unes bones festes de Sant Bartomeu. 
 
SR. GUILLEM MAS (PSOE) :   
 
Proposa una major reposició i augment del servei de contenidors en el punt verd. 

Contesta el Sr. Batle que s'està preparant una campanya de sensibilització i promoció 
del reciclatge que millori la recollida selectiva i el funcionament del punt verd. 

 
Demana per un problema social que li han plantejat i que és la presència d'una 

persona bevent en les instal·lacions infantils de l'Av. des Dau i sol·licita alguna 
actuació. 

 
Demana per la causa que un conjunt de música de Montuïri s'hi ha quedat fora 

de les actuacions de les festes locals. Contesta el Sr. Batle en el sentit que han participat 
tots els grups que han volgut, i aquest no li anava bé compartir el seu estil de música 
amb el de les altres bandes. 

 
Sol·licita que es retiri un cotxe que hi ha abandonat al carrer Ramón Llull. 
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Finalment s'adhereix a les felicitacions del Sr. Jaume Bauza als Cossiers i també 

desitja a tots unes bones festes. 
 
Finalment pren la paraula el Sr. Batle per també adherir-se a l'enhorabona als 

Cossiers i per agrair a totes les persones que han participat i ajudat perquè s'aconseguís 
aquest guardó i convida a tots a participar a les festes de Sant Bartomeu. 

 
 
I no havent altres temes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:40 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 
 


