
 
 
 

  
 

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

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2017. 
ACTA 06/17. 
 
 

A Montuïri, essent dia 5 de desembre de 2017, 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, prèvia observació del Sr. Guillem 
Mas consistent en que al seu primer prec es referia al mal estat del lledoner i no del 
cementiri. 
 
  
 2.-   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. 
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3.- APROVACIÓ RELACIÓ LLOC S DE FEINE AJUNTAMENT .- 
 

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 prèvia aclaració de 

diverses qüestions, el Sr. Batle sotmès el punt a votació essent aprovat per unanimitat 
amb el següent contingut : 

 
Els articles 90.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local i 74 

de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic diuen : 
 

Art. 90.2 de la Llei 7/1985 : “ Les Corporacions locals formaran la relació de 
tots els llocs de treball existents en la seva organització, en els termes previstos en la 
legislació bàsica sobre funció pública. 
 

Art.74 del EBEP : Les Administracions Públiques estructuraran la seva 
organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius 
similars que comprendran, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació 
professional, els cossos o escales, si escau, al que estiguin adscrits, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics. 
 

Considerant així que la RLT és l'instrument tècnic al servei de l'Administració 
Pública per a l'organització efectiva dels seus recursos humans en l'ús que pugui fer de 
la seva autonomia i autogovern, havent d'adaptar-la a les necessitats que li exigeix la 
prestació efectiva dels seus serveis públics, aquella ha de respondre a necessitats no 
solament actuals sinó reals de la pròpia Corporació. 
 

La regulació i estructuració del personal a l'ajuntament s'ha duït simplement 
mitjançant l'aplicació directa de la normativa vigent per al personal al servei de les 
administracions públiques, sense que hagi existit mai una norma reguladora. Per això es 
fa necessària la regulació del personal mitjançant l'aprovació de la seva corresponent 
relació de llocs de treball. 
 

A l'exposat cal afegir la necessitat de reestructuració del funcionariat interí i les 
contractacions temporals, que una vegada estructurades podran cobrir-se gràcies a 
l'establert en la Llei de Pressupostos Generals per 2017, on  estableix en el seu art. 19.6 
la possibilitat de disposar una taxa addicional per a estabilització d'ocupació temporal, 
en el sector de la Policia Local, personal que presti serveis en matèria de gestió 
tributària i recaptació i d'inspecció i sanció de serveis i activitats, així com la possibilitat 
de  disposar en els exercicis 2017 a 2019 d'una taxa addicional per a l'estabilització 
d'ocupació temporal d'aquelles places que, en els termes previstos en la disposició 
transitòria quarta del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, estiguin dotades 
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pressupostàriament i, des d'una data anterior a l'1 de gener de 2005, hagin vingut estant 
ocupades forma ininterrompuda.  
 

Per tot això i sent competència del plenari l'aprovació de les RLT segons 
l'establert en l'articulo 22.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, vist 
l'informe emès per la secretària – intervenció, l'ajuntament en ple adopta per unanimitat 
el següent acord : 
 

Primer.- Aprovar inicialment la relació de llocs de treball d'aquest ajuntament, 
amb el text que figura en l'expedient i com annex al presenta acord. 
 
 

Segon.- Exposar al públic la citada relació durant el termini de 15 dies hàbils a 
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOIB, 
durant el qual els interessats podran examinar-la i presentar les al·legacions que 
considerin oportunes. La relació es considerarà definitivament aprovada si durant el 
citat termini no s'hagués presentat al·legació alguna. En cas contrari el ple disposarà 
d'un termini d'un mes per a la seva resolució. 
 
 
 4.-  MODIFICACIÓ PROJECTE VISITA TURISTICA .-  
  

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 modificació del Projecte “VISITA TURÍSTICA A LA MALLORCA 
PREHISTÒRICA I TRADICIONAL”, presentada pels serveis tècnics de la Regidoria 
de Turisme juntament amb el Museu de Son Fornés. 
 

Donat que aquesta modificació constitueix un element important per a poder 
estendre el coneixement dels valors culturals i patrimonials de Montuïri a nivell 
territorial, l’ajuntament en Ple adopta per unanimitat el següent acord:  

 
1r / Incloure un nou apartat en el projecte redactat de la següent forma: 

 
Comissió compensatòria als propietaris dels béns integrants de la visita. 

L’ajuntament de Montuïri compensarà la disponibilitat del propietari/a particular del 
bé d’interès patrimonial/cultural integrant de la visita amb la quantitat: 
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• un euro (1,00€) per a cada tiquet venut al públic juvenil/escolar acompanyat per 
mestres, així com a membres d’agrupacions de caire lúdic acompanyats per 
monitors o representants de les mateixes entitats. 

• dos euros i quaranta cèntims (2,40€) per a cada tiquet venut per a la resta de 
públic no contemplat en el punt anterior. 

2n/ Actualitzar l’apartat F dels documents que conformen l’Annex II del projecte, 
que quedaran actualitzats de la següent manera: 
 

f. Compensació econòmica: L’ajuntament de Montuïri compensarà la disponibilitat 
del propietari/a amb la quantitat: 

f.1 un euro (1,00€) per a cada tiquet venut al públic juvenil/escolar acompanyat per 
mestres, així com a membres d’agrupacions de caire lúdic acompanyats per monitors o 
representants de les mateixes entitats. 

f.2 dos euros i quaranta cèntims (2,40€) per a cada tiquet venut per a la resta de 
públic no contemplat en el punt f.1 

3r./ Notificar als interessats el present acord. 
 
  

5.-  ADHESSIÓ PACTE BATLES PEL CLIMA I L’ ENERGIA .-  
 

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 pacte de Batles i Batlesses pel clima i l ‘energia impulsat pel departament 

de desenvolupament Local del consell de Mallorca i el Govern Balear, i trobant 
important el seu contingut i la seva aplicació, l’ ajuntament en ple adopta el següent 
acord : 

 
Primer.- Aprovar l’ adhesió de l’ ajuntament de Montuïri al pacte de Batles i 

Batlesses pel Clima i l ‘Energia. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Batle d. Joan Verger Rosiñol per la signatura de quants 

documents siguin necessaris paer executar el present acord. 
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Tercer.- Notificar al departament de Desenvolupament Local del consell de 
Mallorca el present acord. 

 
 
6. DONAT COMPTE INFORME SEGUIMENT PLA D’ AJUST.-  
 
Pel Sr. Secretari Interventor s'informa sobre el seguiment del pla d'ajust vigent 

corresponent al tercer 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. 

 
 
7. APROVACIÓ CONVENI MERCAT ITINERANT.- 
 
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 el estudi que ha servit de base al conveni i 

després de sol·licitar unes aclaracions sobre el funcionament del mercat, assenyala que 
es escèptic amb el funcionament del mercat per l’experiència que ha tingut com a batle, 
però que donarà suport a l’ idea. 

 
Pel Sr. Guillem Mas es demana si les parades ja estan triades, contestant el Sr. 

Batle que no, que han de sortir a concurs. 
 
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 conveni  de col·laboració a signar amb els ajuntaments de Algaida i 
Porreres a la creació i posada en marxa del mercat itinerant denominat Dissabtes de Pam 
a Pam, i trobant-lo necessari pel desenvolupament de l’ activitat econòmica del 
municipi de Montuïri i conforme amb els interessos i finalitats d’aquesta corporació, 
l’ajuntament en ple adopta el següent acord : 
 
 1er. Aprovar el citat conveni amb el mateixos termes que ha estat presentat.  
 
 2on.- Facultar al Sr. Batle D. Joan Verger Rosiñol per la seva signatura, així com 
de quants documents siguin necessaris per l’execució del present acord. 
 
 3er.- Notificar el present acord als ajuntaments d’ Algaida i Porreres. 
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 8. APROVACIÓ REGLAMENT MERCAT ITINERANT.-  
 

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 aprovació del reglament regulador del mercat 
itinerant Dissabtes Pam a Pam, vist l’informe emès pel Secretari-Interventor i trobant 
l’expedient conforme, l’ajuntament en ple adopta el següent acord : 

 
1. Aprovar amb caràcter inicial el reglament regulador del mercat itinerant 

Dissabtes Pam a Pam, en el mateixos termes que ha estat presentat. 
 
2. Exposar al públic el present acord, juntament amb el text del reglament, duran el 

termini de trenta dies, a fi de que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les 
al·legacions que considerin oportunes. 
 

3. L’esmentada exposició al públic s’anunciarà al BOIB i a la pagina web de 
l’ajuntament, començant a comptar el termini a partir del dia següent a la publicació de 
l’anunci al BOIB. 

 
 
9. CREACIÓ COMISSIÓ ESPECIAL D’ 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 : 
 
 Per part d'aquest ajuntament es va presentar un projecte a la convocatòria del 
Consell de Mallorca per a l'elaboració de plans d'igualtat. 
 
 Concedida la subvenció, i per a l'elaboració del pla d'igualtat es va realitzar la 1ª 
fase consistent en el diagnostico de la situació actual. En ell es preveu la creació d'una 
comissió especial d'igualtat per a la formació genèrica de l'elaboració i implantació del 
pla d'igualtat. 
 
 Sent competència del plenari la creació de comissions informatives, l’ 
ajuntament en ple adopta el següent acord : 
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 Primer.- Procedir a la creació de la comissió informativa especial d'igualtat, 
formada pels següents membres : 
 
President : el Sr. Batle  
Secretari: el que ho és de la corporació. 
 
 
Vocals : 
 
 Dª. María Teresa Martínez Marcus, regidora  d'Economia i Hisenda, Turisme i 
Noves Tecnologias, com a regidora competent en la direcció del pla. 
 
 Dª. Joana María Rossiñol Pocovi com a coordinadora del pla. 
 
 D. Juan Pedro Oliver Benítez com a policia local i representació del personal de 
l'ajuntament. 
 
 Un representant de l'empresa Site 5, com consultoria assessora externa en el 
procés d'implantació del pla. 
 
  
 Segon.- Les delegacions dels seus membres, la periodicitat de les reunions i les 
altres qüestions de funcionament, seran aprovades per la pròpia comissió. 

 
 

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 com està el tema de les obres de l'escola, Són Fornès i el nou centre 

mèdic. Contesta el Sr. Batle explicant la situació en què es troba cadascuna d'elles. 
 
Demana pel projecte per la rehabilitació de la casa consistorial. Contesta el Sr. 

Batle que ja hi ha un projecte realitzat i que s'ha presentat al POS 2017/2018. 
 
Demana per un vidre trencat que hi ha a l'edifici del molinar. Contestant el Sr. 

Batle que ha vist un vidre trencat però que no és el mateix al que es refereix el Sr. Bauçà 
pel que ho miraran. 



 
 
 

  
 

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

 
Sol·licita alguna acció sobre l'edifici de Sa Corona davant l'estat de brutícia i 

abandó que presenta. Contesta el Sr. Batle en el sentit que s'han presentat les 
corresponents notificacions als actuals propietaris, estant-se a l'espera de la seva 
resposta. 

 
Sol·licita que s'actualitzin les dades de les associacions a la pàgina web de 

l'ajuntament. Contestant la regidora de cultura en el sentit que ja s'havien encarregat el 
treball. 

 
Demana que s'instal·lin els tendals de veles del parc infantil d' Es Dau. 
 
SR. GUILLEM MAS (PSOE) :   

 
Demana una actuació en el pou d' en Socies pel seu mal estat i brutícia que 

podria consistir en realitzar alguna cosa amb el departament de patrimoni del Consell de 
Mallorca. 

 
Assenyala que li han dit que hi ha una plaga de processionària pel que 

convindria fer una gestió amb la corresponent conselleria. 
 
Prega que es realitzi un estudi i regulació de l'aparcament de vehicles a les 

cantonades. 
 
Sol·licita que es realitzin gestions per a l'arribada de la fibra òptica al municipi. 

Contesta el Sr. Batle que s'està negociant amb les companyies per a això. 
 
 
 
I no havent altres temes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20:49 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 
 


