
 
 
 

  
 

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

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2018. 
ACTA 06/18. 
 
 

 
A Montuïri, essent dia 4 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 la convocatòria especial de policies locals. 
 
Sobre l’ instal·lació de la xarxa de fibra òptica que s’està executant al poble. 
 
 Sobre la campanya per recolzar la recollida selectiva. 
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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.  .- RECURS REPOSICIÓ 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 : 
 
El Sr. Jaume Bauçà anuncia que el seu grup votarà en contra de la proposta pe 

que mantenen la mateixa postura que ja varen mantenir al recurs d’alçada 
 
El Sr. Guillem Mas assenyala que votarà a favor de la proposta donat que està 

recolzada per informes tècnics. 
 
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 :  

 
Vist el Recurs de Reposició presentat pel Sr. Antonio Mayol Mas contra l'acord 

plenari de data 12 d’abril de 2018 mitjançant el qual es rebutjava el recurs d’ alçada 
presentat pel mateix contra l’ acord de la Junta de Govern de data 28 de setembre de 
2017 pel qual s'aprovava el canvi de titularitat de la unitat d'enterrament assenyalada 
amb el nº 0102024 del cementiri municipal, vist l'informe del secretari municipal on es 
conclou que al igual que s’ ha actuat a les altres transmissió les parts implicades hauran 
de presentar a l’ ajuntament els titulars de l’ unitat de enterrament en un termini i que no 
s’ha presentat documentació o arguments per modificar l’acord de la Junta de Govern  i 
del plenari referits,  l’ajuntament en ple adopta per majoria absoluta legal el següent 
acord : 

 
Primer.- Rebutjar el recurs de Reposició referit per les causes exposades i 

ratificar l’ acord de la Junta de Govern de data 28 de setembre de 2017 i mantenir de 
forma provisional l’ inscripció dels drets de concessió de la unitat d’ enterrament del 
cementiri municipal de Montuïri identificada amb el nombre 0102024 a favor de les 
Sras. María, Aina i Magdalena Mayol Mas en dos terceres parts de la mateixa i dels 
Sres. Antonio i Magdalena Mayol Mas en una part de la mateixa, si be qualsevol 
actuació que es vulgui du a terme a la ressenyada sepultura haurà de comptar amb la 
prèvia autorització de l’ajuntament. 
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Segon.- Atorgar als interessats un termini especial, extraordinari i definitiu de sis 
mesos per que pugin arribar a un acord i presentar-lo davant de l’ ajuntament per que es 
pugui dur a terme la inscripció definitiva dels drets funeraris, cas contrari la sepultura 
revertirà a l’ ajuntament mitjançant el corresponent expedient de reversió. 

 
Segon.- Notificar el present acord a totes les parts interessades. 
 

 
 5.- MODIFICACIÓ PREUS ESCOLA DE MÚSICA .-      
  

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 els 

ensenyaments de la Escola Municipal de Musica, vist l’informe emès pel Secretari-
Interventor, i el corresponent estudi econòmic, trobant l’expedient conforme, 
l’ajuntament en ple adopta per unanimitat el següent ACORD : 

 
 1º.- Aprovar amb caràcter inicial la modificació del preu públic per els 
ensenyaments de la Escola Municipal de Musica, en els termes que contenen el text 
annex al present acord. 

 
 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 al·legacions que 
considerin oportunes. 

 
 

6.-  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 que els banys de l'avinguda des Dau i els de el Revolt es mantinguin 

oberts, contestant de forma afirmativa el Sr. Batle. 
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Assenyala que hi ha una sèrie de vorades i voreres que caldria netejar-los 
d'herbes. 

 
Demana l'ampliació de la instal·lació de llum en l'aparcament d'Es Revolt. 
 
Assenyala que li han arribat queixes per problemes amb mèdics substituts i 

manteniment del centre sanitari i demana com està el tema de la cessió del solar per a la 
construcció del nou centre. Contesta el Sr. Batle en el sentit que està en contacte amb la 
Conselleria i que en aquests moments el projecte ja està redactat i manca licitar-ho i que 
està previst que les obres comencin el mes de gener. Contínua assenyalant que el tema 
de l'assistència mèdica l’hora baixa està difícil, ja que la Conselleria no pot donar un 
espai públic a un metge privat. 

 
Comunica que el Dilluns passat va acabar el termini per al·legar al PIA i que el 

seu grup, com a tal, va presentar al·legacions, donant-se el plenari per informat. 
 
Demana per l'estat de les obres de l'escola i si es van a retirar les aules 

prefabricades. Contesta la regidora d'educació sobre l'execució de les obres i que les 
aules prefabricades en principi no es retiren per que es necessiten. 

 
Demana per la instal·lació de la fibra òptica. Contesta el Sr. Batle informant que 

l'empresa que està procedint a la seva instal·lació és una empresa privada que ha 
sol·licitat la corresponent llicència d'instal·lació i obra i que és legal. 

 
Demana per la situació del servei del busset i els nous serveis de transport 

públic. Contesta el Sr. Batle que s'està pendent del 31 de desembre proper per que es 
posa en funcionament la concessió de les noves línies, però que de tota manera 
l'ajuntament seguirà prestant el servei del busset per que és necessari. 

 
Assenyala que ja el passat plenari va avisar del trencament d'un vidre en el 

ecomuseu i que no s'ha reparat. 
 
Demana una valoració del mercat Pam a Pam. El Sr. Batle assenyala que la 

valoració és positiva. Que acaba de començar, cal donar-li temps, els venedors estan 
contents i cal pensar que no és una fira on hi ha gent de forma contínua. 

 
Demana pel projecte de rehabilitació de les cases de Son Fornés. Explica el Sr. 

Batle que s'ha sercat finançament per a la totalitat del projecte i que la tramitació del 
mateix s'ha retardat per la declaració prèvia d'interès general i ara solament s'està 
pendent de la contestació de les institucions a la sol·licitud de finançament per licitar. 

 
Demana que es podin els arbres d' Es Revolt 
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Assenyala que les bases de la convocatòria especial de policies s'havien d'haver 
aprovat per plenari i no per decret, encara que això sigui legal. Contesta el Sr. Batle en 
el sentit que aquesta era la intenció però els terminis ho va fer impossible. 

 
Demana que s'adquireixi un pipicans davant la quantitat d'excrements que hi ha 

al carrer. 
 
Demana que es realitzi una neteja als banys de l'escola per que fa falta. 
 
SR. GUILLEM MAS (PSOE) :   
 
Presenta un queixa davant la celebració de rally de l'altre dia pel perill i les 

molèsties que van ocasionar ja que es va celebrar per dins del casco urbà. 
 
Informa que en el pont dels tamarits hi ha un baden que s'ha enfonsat. 
 
Assenyala que existeixen una sèrie de cotxes abandonats al carrer Ramón Llull 

en la seva part d'a baix. contesta el Sr. Batle en el sentit que no estan abandonats sinó 
aparcats. 

 
Li han presentat queixes sobre l'acumulació d'aigua a la zona de Sa Torre quan 

plou. Contesta el Sr. Batle explicant que el pou i les sèquies existents són petits i 
insuficients i s'ha parlat ja amb el departament de carreteres per a la seva solució. 

 
Demana que puguin circular les bicicletes en el tram Emili Pou - Palma, on està 

prohibida la circulació. contesta el Sr. Batle que és molt delicat. 
 
Demana que s'arregli la rotonda de Son Fornés. Contetsta el Sr. Batle que s'està 

en contacte amb el departament de carreteres per a això. 
 
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 
 


