
 
 
 

  
 

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

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 3 D’ AGOST DE 2017. 
ACTA 04/17. 
 
 

A Montuïri, essent dia 3 d’ agost de 2017, 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 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 :  la Sra. María Teresa Martinez Marcus 
 
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 : 

 
Sobre la felicitació de l'ajuntament de Santanyí per l'actuació de l'agrupació de 

protecció civil en l'incendi forestal declarat en Porto Petro. 
 
Sobre l'atribució de forma accidental de les funcions de tresoreria a la 

funcionària Coloma Garau Vaquer. 
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Sobre la concessió per part del CIM de cooperació tècnica per a la redacció del 
projecte d'aigües pluvials. 

 
 

 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.- APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL .- 
 
 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 2016 i, 
vist l’informe favorable emes per la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda, amb l’ 
abstenció del grup municipal del P.P, es va acordar per la seva aprovació de forma 
definitiva. 
 

 
5.-  INFORME PLA SANEJAMENT.-  

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

corresponent al segon 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. 

 
 
 6.- ASUNCIÓ DEFENSA BATLIA QUERELLA EXPLOSIUS BAUZA .- 
 

Pel Sr. Batle s'explica que s'ha presentat una querella contra ell per part 
d'Explosius Bauzá per falsificació de document i delicte urbanístic, dins de la tramitació 
de l’expedient de concessió d'ampliació de la capacitat del dipòsit d'explosius propietat 
de la citada empresa i construcció d'un merlon per a aquesta ampliació, proposant a 
continuació que les despeses corresponents a la defensa siguin assumides per 
l'ajuntament per ser causa del seu càrrec com  a Batle la interposició de la querella.  

 
Conclosa la seva exposició rep el suport de tot el consistori, cosa que agraeix, i 

s'acorda per unanimitat dels presents l'assumir les despeses corresponent a la defensa 
del Sr. Batle en la querella criminal interposada per Explosius Bauza i que han donat 
lloc al Procediment Abreujat 729/2017 en el Jutjat d'Instrucció nº 2 de Manacor. 
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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. JAUME BAUÇÀ (P.P) : 

 
 Anuncia que en aquesta sessió no realitzarà cap prec o pregunta i desitja a tots 
els regidors i a tota la població unes felices i bones festes patronals. 

 
SR. GUILLEM MAS (PSOE) :   

 
Demana per unes zones determinades de la ruta turística que fa olor d'orina. 

Contesta el Sr. Batle que l'olor prové dels arbres situats a la plaça vella. 
 
Assenyala que hi ha un cotxe abandonat davant de la papereria d' es Dau i que el 

mecànic que aquesta en és Dau deixa els cotxes fora amb el gat posat amb el perill que 
això comporta. 

 
finalment el Sr. *Batle pren la paraula per informar dels actes de les festes 

locals, agraint a tots els que han col·laborat en la seva organització i desitjant a tots unes 
bones festes. 

 
I no havent altres temes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:23 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 
 


