
 
 
 

  
 

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

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 1 DE FEBRER DE 2018. 
ACTA 01/18. 
 
 

 
A Montuïri, essent dia 1 de febrer de 2018, 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. 
  
 

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 l’acta de la 
sessió anterior de març, 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 : 
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 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.- DONAR COMPTE INFORME SEGUIMENT PLA D’AJUST .- 

 
Pel Sr. Secretari Interventor s'informa sobre el seguiment del pla d'ajust vigent 

corresponent al quart trimestre de 2017, 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. 
 
 
  

5.-  RECURS ALÇADA TRANSMISSIÓ UNITAT D’ ENTERRAMENT .-    
  

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 duent-se a terme les 

següents intervencions : 
 
Pel Sr. Jaume Bauçà es ressalta que havent llegit la proposta i vist l'expedient 

considera que existeixen dues sepultures diferents i que en el seu moment l'ajuntament 
el que va atorgar van ser uns drets sobre una sepultura diferent a la qual és objecte de 
litigi. Afegeix que troba que l'ajuntament no hauria de entrar a dirimir sobre els drets 
sobre unitats d'enterrament, ja que són competència dels titulars i si escau de la 
jurisdicció civil, per la qual cosa és partidari d'admetre el recurs d'alçada. 

 
Pel Sr. Guillem Mes es proposa el deixar el tema sobre la mesa fins que 

s'examini tota la documentació existent en l'expedient per poder aclarir el cas que fins 
avui no és clar. 

 
Davant aquesta proposta, el Sr. Batle la sotmet a votació sent aprovada per 

unanimitat dels presents, i quedant, d'aquesta manera, la resolució del Recurs d'Alçada 
suspesa fins a nova data. 
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 6.-  NOMENAMENT BATLE DES PUIG .- 
 

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 i previ reconeixement i enhorabona a la persona nomenada, 
el Sr. Batle sotmès el punt a votació essent aprovat per unanimitat amb el següent 
contingut : 
 
 Vista i analitzada la necessitat d’elaborar una Proposta de designació de Batle del 
Puig 2018 per elevar a l’Ajuntament Ple, deliberant detingudament sobre la persona que, 
per la seva especial dedicació al poble de Montuïri, caràcter emblemàtic i rellevància, ha 
d’ostentar dit títol honorífic a les Festes del Puig de 2018, i fent constar que ha de ser una 
persona destacable tant en els mèrits socials, culturals i veïnals, es proposa que aquest any 
recaigui el nomenament en el Sr. D. JOAN MESQUIDA POCOVÍ pel seu activisme en 
la promoció d la música, l’esport, cultura i relacions socials al municipi de Montuïri 
 

El batle del Puig és una distinció que s’atorga a un montuïrer o una montuïrera 
que s’hagi distingit per la seva tasca constant i desinteressada a favor del poble de 
Montuïri en àmbits com el cultural, el social, l’esportiu o l’econòmic i el Sr. Joan 
Mesquida Pocoví és una candidat que compleix exactament amb aquest perfil.  
 

El Sr. Mesquida ha estat representant dels pagesos de la cooperativa de Montuïri 
a mercapalma quan es va inaugurar el 1973 i vocal de la càmara agrària a l’ajuntament 
quan es va cedir al 2003. 

 
Com propietari i després de restaurar-lo,  ha cedit el  molí de Can Nofre perquè 

formi part de la ruta turística de Montuïri i de la Ruta de molins de l’euroregió Pirineus- 
Mediterrànea. Promoguent  i divulgant,  la conservació i el valor d’una de les zones més 
característiques del nostre municipi, El Molinar. Així com per organitzar-hi concerts, 
xerrades, exposicions, obres de teatre, etc... 
 

El 2005 formà part de l’agenda Local 21, dins la comissió de patrimoni i 
Mobilitat. 
 

Ha estat durant molts d’anys delegat i directiu del desaparegut C.D. Montuïri, 
sobretot fent feina pels equips de futbol base. 

 
Membre de la banda de música des de ben jovenet, començà als 13 anys fins a 

arribar a president des de la meitat dels anys ’90 fins ben entrada la dècada dels 2000. 
Època durant la qual la Banda feu tota una sèria de viatges duguent el nom de Montuïri 
arreu del món, Roma, viena, Cuba , Mèxic,etc... Fou també el representant de la Banda 
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dins el Patronat de música. Tot i que el 2006 deixà la banda, en ocasions especials i de 
necessitat encara els dóna un mà. 

 
Considerant  per tot això que aquesta persona, compleix perfectament amb les 

condicions abans exposades i que ha portat a terme una gran labor social en la nostra 
comunitat, es troba que es totalment adequada la seva designació com a Batle del Puig 
2018, per la qual cosa,  l’ajuntament en ple adopta per unanimitat dels seus membres el 
següent ACORD : 
 
 Primer. Designà com  a Batle del Puig de l’any 2018, al Sr. JOAN MESQUIDA 
POCOVÍ  per la seva labor a la nostra comunitat en el camp musical, cultural i de l’esport, 
així com pels seus nombrosos mèrits que han estat objecte d’un meritori reconeixement.   
 
 Segon. Notificar a l’interessat el present acord. 
 
 

 
7. MODIFICACIÓ PREUS ESCOLA D’ ESTIU .-  
 
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 del preu públic per el servei d’ 

Escoleta d’ Estiu, vist l’informe emès pel Secretari-Interventor, i el corresponent estudi 
econòmic, trobant l’expedient conforme, s’acordà per unanimitat dels assistents: 

 
 1º.- Aprovar amb caràcter inicial la modificació del preu públic per la prestació 
del servei d’Escoleta d’Estiu, en els termes que contenen el text annex al present acord. 
 
 2º.- Exposar al públic el present acord, juntament amb la nova redacció de les 
normes del preu públic afectat, durant el termini de trenta dies, a fi de que els interessats 
puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes. 
 
 L’esmentada exposició al públic s’anunciarà al BOIB i a la pàgina web de 
l’ajuntament i començarà a comptar el termini a partir del dia següent a la publicació de 
l’anunci al BOIB. 
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8. APROVACIÓ PROJECTE CONCILIACIÓ VIDA FAMILIAR I 
LABORAL 2018-2019 .-  

 
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 duent-se a terme les 

següents intervencions : 
 
Pel Sr. Jaume Bauçà se sol·licita que dins el projecte hauria d’anar una enquesta 

de satisfacció del servei de l’ Escoleta d’ Estiu. Contestant el Sr. Batle que esta d’ acord. 
Conclòs el torn de paraula el Sr. Batle somes el punt a votació, sent aprovat per 

unanimitat dels presents amb el següent contingut : 
 

Vist el projecte presentat per la regidoria d'infància i joventut per a la conciliació 
de la vida familiar i laboral i vist que el seu contingut s’ adapta a les necessitats i 
finalitats pretenides,  l’ ajuntament en ple adopta per unanimitat el següent acord : 
 
 1º.- Aprovar el projecte per a la conciliació de la vida familiar i laboral pel 
període 2018-2019 en la forma que ha estat presentat, i en virtut d'això procedir al 
desenvolupament immediat del mateix. 
 
 2º.- Publicar el projecte a la pàgina web de l’ ajuntament. 

 
 
 
 9. PROPOSTA PREMIS JAUME II DEL CONSELL DE MALLORCA .-  
 

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 duent-se a terme una 

intervenció per cada cap dels grups polítics de felicitació per l’ iniciativa, per la qual 
cosa el Sr. Batle sotmès el punt a votació essent aprovat per unanimitat amb el següent 
contingut : 

 
La Banda de Música de Montuïri, és una entitat independent que s’ha convertit 

en l’associació més antiga de la vila de Montuïri. La seva primera referència específica 
documental data de 1871, tot i que al 1821 i al 1842 ja hi ha referències a ‘sa música’ en 
documents de l’arxiu municipal. Sabem que a finals del segle XIX i principis del XX la 
formació musical montuïrera participa de les celebracions religioses i festives del 
municipi i de diferents pobles de Mallorca. A més l’entitat no és aliena als moviments 
polítics de cada moment. Això farà que a finals de la primera dècada del segle XX hi 



 
 
 

  
 

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

hagi una escissió i es constitueixin dues bandes, les anomenades del Cel i de l’Infern. 
Pocs anys després es tornaren unificar. 

 
La presència festiva de la Banda fou i és una constant al llarg de tot el segle XX. 

L’entitat, s’erigeix així, com l’espai cultural i lúdic de molts joves del poble, car hem de 
pensar que altre temps la música era molt més que un esdeveniment social dins un poble 
de poc més de 2.000 habitants. La continuïtat en el funcionament de l’entitat fan que la 
Banda de Música de Montuïri s’hagi convertit, al costat de la Filharmònica Porrerenca 
(entitat que ja ha rebut el guardó Jaume II del Consell de Mallorca) amb dues de les 
referències musicals dins l’Illa. Es a partir dels anys 50 quan la Banda de Montuïri 
inicia el seu idil·li, amb tres municipis, Sineu, Lloret i Valldemossa, convertint-se amb 
el pas dels anys amb la banda ‘local’ d’aquests pobles. A Valldemossa la Banda hi 
participa des de fa més de 60 anys. Ho fa a les festes més sentides pels valldemossins, la 
Beata.  I dir també que qui  fou director de l’entitat, Pere Miralles Roca, en fou pregoner 
de les festes. Afegir també que a la trobada de bandes celebrada en aquest poble actuà 
com a banda amfitriona. A Sineu, la Banda hi participa, també com a formació musical 
amfitriona. És en les reconegudes processons de Setmana Santa, el Dijous i Divendres 
Sant, també fa gairebé 60 anys que hi participa. I a Lloret, la Banda ja hi està 
documentada amb una actuació al 1871. I llavors des de ‘sempre’ l’actuació musical del 
dia de la revetla de les festes patronals de Sant Domingo ha anat a càrrec de la Banda de 
Montuïri. 
 

A més d’aquests tres pobles, a les festes de la Beata de Santa Margalida, els 
músics montuïrers hi tenen també una sortida fixa cada any. 
 

Però les notes musicals de l’entitat s’han escoltat arreu de Mallorca. 
Banyalbufar, s’Arenal, Petra, Palma, Sencelles, Ruberts, Vilafranca, Felanitx, Alcúdia, 
Sa Pobla, Son Servera, Sant Llorenç, ses Salines, Costitx, Ariany, Puigpunyent, Alaró, 
Lluc, Santanyí, Porreres, Llucmajor, Pollença, Artà, Son Carrió, Sant Joan, Bunyola, 
Selva, Fornalutx, s’Arracó, Campos, Sóller, Llubí, Algaida, etc... En definitiva Mallorca 
ha gaudit de les interpretacions dels músics montuïrers. 
 

Ja en el segle XIX també l’entitat amateur montuïrera ha duit el nom de 
Montuïri i de Mallorca a les festes de Mercadal, Alaior o Maó, ajudant i convertint-se 
en una de les peces fonamentals de la bauxa, el jaleo, que uneix cavalls i gent. 
 

Així mateix, a les actuacions a les Illes cal afegir-hi la participació en diverses 
ocasions a les falles, festes de Sant Josep, de la ciutat de València, a les festes de la 
Mercè de Barcelona o les actuacions a nivell internacional. A París (1997), Innsbruck 
(1996), Roma (2001), Viena (2003), destacant també la participació al 1999 del Primer 
Encuentro Internacional de Bandas de Concierto a l’illa de Cuba. Aquesta fou una 
eixida molt especial ja que a més d’oferir la música tradicional de Mallorca, igual que 
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en el altres indrets, també pogueren contactar amb vells emigrants mallorquins que 
reberen l’associació amb el braços oberts i llàgrimes al ulls. 
 

En totes i cada una d’aquestes actuacions l’entitat donà a conèixer el nom de 
Mallorca, a la vegada que pogué comprovar la bona acollida rebuda anant sota la 
identitat mallorquina. 
 

A tot aquest procés d’internacionalització de l’associació musical dut a terme a 
finals del segle XX i principis d’aquest cal afegir-hi un període cabdal per forjar el nom 
i el prestigi de la Banda de Montuïri dins Mallorca. Foren el anys de la transició. Un a 
època en la que, cultural i socialment, el poble de Montuïri també agafà la bandera de 
l’obertura cap a la democràcia i exercí un important paper de posada en valor de la 
identitat mallorquina i la cultura. Pere Miralles Roca, director aleshores, liderà aquest 
recolzament de la Banda a la cultura de Mallorca. Un fet cabdal dins aquest camí fou la 
participació, al 1977, en el Congrés de Cultura Catalana. Però també, com sempre 
recorda Pere Miralles, fou la primera entitat musical en interpretat peces com La 
Internacional, Els Segadors o la Balanguera, després de la mort del dictador, Francisco 
Franco. Aquells anys també participà de la recuperació dels Darrers Dies de Montuïri i 
d’activitats de caire cultural, com és el cas de la Nit de Bauxa del gener de 1979 
celebrada a Sineu acompanyat la música del conegut cantant i glosador sineuer, Biel 
Caragol. Anys més tard, al 1987, i degut al seu bagatge en favor de la llibertat i la 
democràcia participà en la inauguració d’un carrer del Molinar de Palma en nom 
d’Aurora Picornell. 
 

Però sens dubte a tot això cal posar-hi per sobre la tasca que ha suposat i suposa, 
encara ara, dins la societat montuïrera la figura de la Banda de Música. Una entitat per 
la que hi han passat centenars de veïns i de joves. Tenint així una porta oberta a la 
cultura, a la música. L’associació ha ajudat en tot moment a la creació de l’escola de 
música local, primer entorn del Patronat de Música i ara com a entitat formativa 
municipal. 
 

Per tot això, aquesta corporació troba oportú presentar la candidatura de la 
Banda de Música de Montuïri per optar al premi Jaume II del Consell de Mallorca, i a 
tal efecte es proposa a l’ ajuntament en ple l’ adopció del següent acord : 
 

Primer.- Proposar la banda municipal de Montuïri como a mereixedora del 
Premi Jaume II que atorga el consell de Mallorca per les causes descrites. 
 

Segon.- Notificar aquest acord al Consell de Mallorca i a la Banda Municipal de 
Montuïri.  
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10.- 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) : 
 
Demana per la situació del local jove davant unes fotos que van aparèixer on es 

apreciava divers material escampat. Contesta el Sr. Batle que era un material que havien 
deixat els joves que varen anar a netejar, però que quan es varen adonar ho van retirar. 

 
Demana per un conveni que es va signar amb la UIB per a l'arxiu. Contesta el Sr. 

Batle en el sentit que ignora si està vigent però que ho mirarà. 
Demana si es varen a prendre mesures contra la pols dels pins ocasionat per la 

processionària ja que l'any passat deslució la festes del Puig. Contesta el Sr. Batle que 
està prevista una campanya. 

 
Reitera una sol·licitud de factures antigues de festes ja que es va dir que la 

despesa de les mateixes a l'exercici de 2017 es va produir pel pagament de factures 
antigues. 

 
Demana pel tema de la zonificació en el lloguer turístic d'habitatges. Contesta el 

Sr. Batle en el sentit que a Montuïri no li afecta a excepció de sòl rústic protegit. 
 
Prega que es realitzin les obres de reparació necessàries en la part de darrere del 

poliesportiu per causa del perill que suposa el seu estat actual. 
 
Finalment vol expressar el seu agraïment pel treball i dedicació a la revista Bona 

Pau que ha realitzat el Sr. Onofre Arbona, de la qual s'acaba de jubilar. 
 
 
SR. GUILLEM MAS (PSOE) :   

 
S' adhereix a les paraules d'agraïment al Sr. Onofre Arbona, afegint el Sr. Batle 

que l'adhesió és de tot el plenari. 
 
Demana que en les activitats que es realitzin a la plaça Major hi hagi presència 

municipal ja que en els últims actes que s'han dut a terme no hi havia policia municipal. 
 
Demana si ara que hi ha un municipal de baixa es pot fer alguna cosa per cobrir 

la plaça. Contesta el Sr. Batle que no s'ha trobat formula legal alguna perquè pogués 
venir algú a cobrir la baixa. 
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Demana si ja hi ha data per al nou centre de salut. Contesta el Sr. Batle que des 

de l'última informació no s'ha rebut notificació alguna per part de la Conselleria. 
 
Sol·licita un reconeixement al club d'atletisme Montuïri pel primer i segon lloc 

aconseguit en les últimes proves en què ha participat. Reconeixement que es fa extensiu 
a tot el plenari pels altres grups polítics. 

 
 
I no havent altres temes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:20 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 
 


