
 
 
 

  
 

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

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINARIA DE L’AJUNTAMENT 
PLE CELEBRADA EL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2018. 
ACTA 07/18. 
 
 

 
A Montuïri, essent dia trenta d’octubre 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 extraordinària, 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, prèvia observació 
del Sr. Jaume Bauçà de que al prec del Sr. Guillem Mas referit a que s’arregli sa rotonda 
es referia als cartells i no a la rotonda en sí. 
 
  
 2. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL RECOLLIDA RESIDUS.- 
 

La Sra. Regidora d’ Hisenda María Teresa Martinez Marcus explica la proposta 
que es presenta. 

 
Finalitzada la seva explicació, el Sr. Batle obri un torn de paraula duent-se a 

terme les següents intervencions : 
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El Sr. Jaume Bauçà anuncia que el seu grup votarà a favor, però que vol fer una 
sèrie de puntualitzacions : 

 
Li agradaria recordar el treball que es va realitzar en el seu temps de Batle en 

quant a la gestió de residus que ara es contínua amb aquesta proposta. 
 
Que el sistema no és una panacea i hi ha ajuntaments on no ha funcionat i han 

optat pel sistema de la borsa vermella. 
 
Que la recollida selectiva a baixat de l'any 2016 al 2017. 
 
Que el tema dels residus en estar mancomunat s'hauria de realitzar una política 

comunitària i en tots els municipis igual quant a la gestió de la recollida selectiva. 
 
Finalitza assenyalant que convindria en l'ordenança deixar clar que les tarifes 

dels hotels és per plaça. 
 
El Sr. Guillem Mas assenyala que votarà a favor de la proposta i  reconeix el bon 

treball realitzat per l'anterior equip de govern en quant a la gestió de residus. Afegeix 
que el seu grup ja va proposar en el seu moment un sistema tarifari semblança al que es 
presenta. 

 
Pregunta com s'implantarà el nou sistema, sent explicat per la Sra. Regidora 

d'Hisenda. 
 
Finalment el Sr. Batle agraeix a tots el suport rebut a la proposta.. 
 
Conclòs el torn de paraula, la Corporació delibera i a continuació es passa a 

votació aquest punt essent aprovat per unanimitat amb el següent contingut : 
 
Examinat l’expedient incoat per a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 

de la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de residus, vist l’informe 
emès pel Secretari-Interventor, trobant l’expedient conforme, l’ajuntament en ple adopta el  
següent ACORD : 

 
1.- Aprovar amb caràcter inicial la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 

la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de residus, donant nova redacció 
al total de l’ordenança en els termes que conté el text annex. 
 

2.- Exposar al públic el present acord, juntament amb la nova redacció de les 
normes de l’ordenança fiscal afectada, durant el termini de trenta dies, a fi de que els 
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin 
oportunes. 
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3.- 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. 

  
 
 
4. DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOST 

3ER.TRIMESTRE 2018 .-  
 
Pel Sr. Secretari Interventor s'informa sobre el seguiment del pla d'ajust vigent 

corresponent al tercer 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, donant-se el 
plenari per assabentat. 

 
  

I no havent altres temes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:25 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 
 


