
 
 
 

  
 

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 JUNY DE 2018. 
ACTA 04/18. 
 
 

 
A Montuïri, essent dia 7 de juny 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 les obres de les instal·lacions de  l’ avinguda Es Dau. 
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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. ADHESSIÓ CONVENI JEFATURA PROVINCIAL DE TRÀFIC .-  

  
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 de col·laboració entre la Jefatura Central de Tràfic i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies per l’ intercanvi d’informació i la mútua 
col·laboració administrativa, i sent adequat el seu contingut als interessos d’aquesta 
corporació, l’ajuntament en ple adopta el següent acord : 
 
 1er. Adherir-se expressament i de manera íntegra al referit conveni i facultar al 
Sr. Batle D. Joan Verger Rosiñol per la signatura de l’ adhesió. 
  
 2on. Remetre aquest acord a la Jefatura Provincial de Tràfic de les Illes Balears i 
a la FEMP. 
 
 
 5.-  APROVACIÓ PLA IGUALTAT .-     
  

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 I Pla d’Igualtat redactat pels serveis tècnics amb la col·laboració del 
consell de Mallorca i trobant el que el mateix es beneficiós pels interessos d’aquesta 
corporació i dels habitants del terme de Montuïri, l’ajuntament en ple adopta el següent 
ACORD : 
 

1.  Aprovar el I pla d’igualtat de l’ ajuntament de Montuïri, en el mateixos 
termes que ha estat presentat. 
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2. Publicar el mateix a la pàgina web de l’ ajuntament. 
 
 

6.-  APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC .- 
 
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 : 
 

Per part dels Serveis tècnics de l'ajuntament s’està procedint a la preparació d'un 
conveni urbanístic per a la seva signatura amb  la Sra. Margalida Roca Cerdà, consistent 
en què la mateixa cedeix a l'ajuntament de Montuïri uns 7 m2 de la finca de la seva 
propietat situada en el polígon 3 parcel·la 5, amb la finalitat d'ampliar la corba existent 
en el camí de Son Canals cantonada amb la carretera local de C-715 a Porreres. 

 
Vista la necessitat de dur a terme la signatura del citat conveni i que falta 

determinada informació urbanística per concloure la seva elaboració, l'ajuntament en ple 
adopta el següent acord : 

 
1er. Procedir a la finalització de la redacció del citat conveni pels serveis tècnics 

de l'ajuntament. 
 
2on. Delegar en el Sr. Batle les competències necessàries per a l'aprovació del 

conveni així com per a la seva signatura en nom d'aquesta corporació. 
 
 

7.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017 .- 
 
Vista la necessitat de procedir a l’aprovació de la liquidació de l’exercici 

pressupostari de 2017 i determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions 
pendents de pagament en data de 31 de desembre de 2017, així com el resultat 
pressupostari i els romanents de crèdit i tresoreria haguts en aquest ajuntament. 
 

Vist l’informe d’intervenció amb data de 15 de maig de 2018. 
 

Vist el Decret de la Batlia de 17 de maig de 2018, pel qual s’aprova la liquidació 
de l’exercici pressupostari de 2017. 
 

Segons l’establert pels articles 191 i següents del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 



 
 
 

  
 

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

març i 89 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, el ple de 
l’ajuntament pren coneixement de l’aprovació de la liquidació de l’exercici 
pressupostari de 2017 efectuat mitjans Decret de la Batlia de 17 de maig de 2018. 
 
 

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) : 
 
Demana per el trencament de les plaques solars d'aigua calenta del pavelló. 

Contesta el Sr. Batle que es va trencar una d'una pedrada que van tirar uns nins, i que 
s'arreglarà. 

 
Assenyala que ja es veuen millores en poliesportiu de la qual cosa s'alegra. 
 
Demana que en ser a punt de convocar-se un nou concurs del transport a 

Mallorca com afectarà a Montuïri i especialment al servei del buset. Contesta el Sr. 
Batle que encara no se sap molt bé, però que s'augmenten les freqüències i que s'està a 
l'espera d'una reunió amb la Conselleria per ampliar la informació. I en quant al buset  el 
seu finançament per part del TIB acaba al final d'aquest any i s'estudiarà la prolongació 
del servei. 

 
Assenyala que els camins rurals es troben molt bruts. Contesta el Sr. Batle en el 

sentit que l'empresa que els neteja ha tingut molt treball i, a més, en començar se li ha 
espatllat la maquina desbrozadora. 

 
Dona en nom de tot el seu grup l'enhorabona a la Banda de Música per la 

medalla atorgada pel Consell de Mallorca. 
 
Assenyala que aquesta veient una activitat frenètica en la practica de l'esport al 

municipi de la qual cosa s'alegra i dona l'enhorabona a tots ells. 
 
En nom del grup municipal del P.P proposa l'organització d'una gala de l'esport, 

on es reconeguin els èxits dels esportistes de Montuïri i s'ofereix juntament amb els 
membres del seu grup a col·laborar. Contesta el Sr. Batle que ells ja havien començat a 
treballar en aquest aspecte agraint la col·laboració oferta. 
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SR. GUILLEM MAS (PSOE) :   
 
Demana per 3 temes en concret : per la situació de les obres de son Fornés i les 

instal·lacions per als serveis de gas natural i fibra òptica.  
 
Contesta el Sr. Batle : 
 
Quant a les obres de Son Fornes s'està pendent de la notificació de la declaració 

d'interès general per part del Consell de Mallorca. Al mateix temps s'ha sol·licitat 
ampliar la subvenció de la Fundació la Caixa para així contractar tota l'obra de cop i 
concloure-la al més aviat possible. 

 
Quant a les instal·lacions del servei de gas, estan turades i no està prevista la 

seva instal·lació en aquesta legislatura. I quant a la fibra òptica, hi ha hagut una empresa 
que ha sol·licitat un local per donar el servei i s'està pendent de concretar amb la 
mateixa les condicions. 

 
Demana si s'ha renunciat a una subvenció del Consell per a activitat teatral. 

Contesta el Sr. Batle que sí i que això es va deure al fet que a l'hora de muntar l'obra la 
companyia va sol·licitar una sèrie de requisits que no estaven previstos i que 
augmentaven molt el seu cost. 

 
Demana que es realitzi algun tipus d'intervenció al carrer conegut com Sa Nostra 

pels problemes que venen succeint entre els veïns i grups de joves. Contesta el Sr. Batle 
en el sentit que els joves haurien de fer una reflexió sobre el seu comportament que no 
és l'adequat. 

 
Finalment s'adhereix a la felicitació a la Banda de Música de Montuïri. 
 
Finalment pren la paraula el Sr. Batle per fer constar també l'adhesió del seu 

grup a la felicitació de la Banda de Música. 
 
I no havent altres temes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:41 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 
 


