
 
 
 

  
 

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

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 5 D’ OCTUBRE DE 2017. 
ACTA 05/17. 
 
 

A Montuïri, essent dia 5 d’ octubre 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 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 : 

 
Sobre la presentació del pla de promoció turística que es farà amb la 

col·laboració de la Conselleria de Turisme. 
 
Sobre la presentació del projecte aprendre enganxa sobre el reforç dels estudis d’ 

aquells nins que ho necessiten. 
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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.- PRORROGA CONTRACTE GESTIÓ CEMENTIRI .- 
 

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 : 

 
Vista la sol·licitud presentada per l'empresa Parc de l' Auba per procedir a la 

pròrroga d'un any del contracte vigent per a la gestió del cementiri municipal que 
conclou el proper dia 10 de novembre de 2017. 
 

Vist que en el vigent contracte i plec de condicions que va regir la seva 
adjudicació, està prevista la prorroga del contracte durant un any des de la data de la 
seva finalització. I trobant necessària la prorroga, a l'espera de poder realitzar les obres 
d'ampliació del cementiri municipal, l'ajuntament en ple adopta per unanimitat el 
següent acord : 
 

Primer. Prorrogar durant un any el contracte vigent amb l'empresa Parc de l' 
Auba per a la gestió del cementiri municipal que té subscrit amb aquest ajuntament de 
Montuïri, per concloure el mateix el dia 10 de novembre de 2017. 
 

Segon.- Notificar el present acord a l'empresa Parc de l' Auba. 
 
 
 5.-  FESTES LOCALS 2018.-  
  

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 : 
 



 
 
 

  
 

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

Vist l’escrit remes per la Conselleria de Treball i Formació pel qual es demana 
que es fitxin les festes locals per l’any 2018, l’ ajuntament en ple adopta el següent 
acord : 

 
 1er.-  Fitxar com a festes locals al municipi de Montuïri per l’any 2018 les 

següents : 
 
 Dia 3 d’abril, 3ª Festa de Pasqua   
 
Dia 24 d’agost, Sant Bartomeu 
 
2on.-  Comunicar aquest acord a la Conselleria de Treball, Comerç i Industria. 

 
 
 6.- ASSUMIR LA DEFENSA JUDICIAL DE JAUME BAUÇÀ .- 
 

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 aquest plenari es va prendre l’ acord d’assumir 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, per la causa de que la 
mateixa es produir per la seva condició de Batle. 

 
Ara, al mateix procediment penal s’ ha ampliat la querella al Sr. Jaume Bauça 

Mayol per la seva condició de Batle a l’ anterior legislatura, per la qual cosa l’ 
ajuntament en ple acorda per unanimitat dels seus membres l'assumir les despeses 
corresponent a la defensa del Sr. Jaume Bauça Mayol en la querella criminal 
interposada per Explosius Bauçà i que han donat lloc al Procediment Abreujat 729/2017 
en el Jutjat d'Instrucció nº 2 de Manacor. 

 
Pres l’ acord el Sr. Jaume Bauçà agraeix l’ acord i explica l ‘origen del present 

conflicte. 
 
 

URGENCIA.-  A proposta del Sr. Batle s'acorda per unanimitat l'incloure el 
punt que es descriu a continuació a l'ordre del dia de la sessió per raó de urgència. 
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE REBIUG ALS ATACS FEIXISTES PATITS 
AL CEMENTIRI DE MONTUÏRI. 
 

Pel Sr. Batle es procedeix a la lectura de la declaració que es transcriu a 
continuació, sent aprovada per unanimitat dels components del l’ajuntament en ple en la 
següent forma: . 
 
Davant els greus fets succeïts durant la matinada del 4 al 5 d’octubre al cementiri 
municipal de Montuïri, el qual ha despert amb diverses pintades de caràcter feixista 
quan l’equip d’arqueòlegs d’Aranzadi es disposava a iniciar una nova jornada 
d’excavacions amb l’objectiu de trobar els cossos dels quatre veïnats de Campos 
afusellats i enterrats al lloc durant l’octubre de 1936, el plenari de l’Ajuntament de 
Montuïri vol expressar el següent: 
 
El ple de l’Ajuntament de Montuïri condemna aquests atacs miserables i covards que 
només tenen com a objectiu embrutar la memòria de les persones que lluitaren i moriren 
per la llibertat i la democràcia. 
 
El ple de l’Ajuntament de Montuïri també vol expressar la seva voluntat de seguir fent 
passes per a la dignificació de la memòria històrica al nostre municipi. 
 
Per altra banda i en relació a les tasques d’excavació que s’hi dueu a terme des del 
passat dilluns 25 de setembre, el ple de l’Ajuntament de Montuïri felicita a l’equip 
d’arqueòlegs d’Aranzadi per la bona feina que està fent, al mateix temps que els anima a 
continuar en la recerca dels cossos dels quatre campaners enterrats. 
 
 

7.- 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 l'estat de les instal·lacions esportives ja que l'actual Batle quan 

estava en l'oposició es queixava de la falta de manteniment i ara li han arribat queixes 
de diversos pares per l'estat de brutícia en què es troba. Contesta el Sr. Batle en el sentit 
que existeixen problemes amb l'empresa concessionària des de fa temps, conegut per 
tots, i s'està planificant el rescat de la concessió. 
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Demana pels dies que està obert el local jove. Contesta el Sr. Batle que cada dia 
i que s'està pensant en canviar la forma de funcionament per donar-li una major 
dinàmica. 
 

Assenyala que en el pont del torrent, dins del torrent, s'ha desplomat una paret i 
que seria convenient procedir a retirar els enderrocs. Contesta el Sr. Batle que es va 
donar part a la Conselleria i a Delegació de Govern ja que els danys són conseqüència 
de les pluges i aquesta ha denegat l'ajuda sol·licitada. 
 

Demana sobre si s'ha fet alguna gestió amb els serveis socials per al cas de Toni 
Sales. Contesta el Sr. Batle que s'ha intentat però que ell no vol i així és molt difícil 
trobar una solució. 
 
Demana pel cas de la societat de caçadors a la qual se li va donar l'enhorabona per la 
seva actuació el 3 de juny pels seus treballs de neteja i que ara han vingut a l'ajuntament 
per sol·licitar una crida per a la manifestació del 20 d'octubre i se li ha negat. Contesta 
el Sr. Batle en el sentit que troba que les crides no són els mitjans adequats per anunciar 
actes com a manifestacions. 

 
SR. GUILLEM MAS (PSOE) :   

 
Sol·licita que es realitzi una reparació i posada a punt en el cementiri ja que 

troba que ho necessita. Contesta el Sr. Batle en el sentit que sol·licitarà una actuació a la 
Conselleria de Medi ambient. 

 
Sol·licita una major implicació de l'ajuntament en els cursos d'educació d'adults 

de la mancomunitat. Contesta el Sr. Batle que s'ha intentat però no hi ha hagut una 
resposta per part de la gent. 

 
Sol·licita comptar amb un municipal quan el dia un de mes que es realitza el 

canvi de prohibició d'estacionament dels nombre paris a imparells, cau en diumenge 
davant el desastre que significa per l’ aparcament. 

 
Sol·licita que s'allargui la línia groga impedint aparcar en la incorporació de la 

circulació des de la carretera de Sant Joan al carrer Bonavista. 
 
I no havent altres temes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:33 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 
 


