AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
(BALEARS)

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE
CELEBRADA EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2018.
ACTA 08/18.
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, prèviament a debatre els punts de
l'ordre del dia el Sr. Batle dona la benvinguda al nou portaveu del grup municipal del
Partit Popular D. Juan Antoni Ramonell Miralles i agraeix al portaveu sortint D. Jaume
Bauçá Mayol el seu treball i dedicació tan com a Batle com a cap de l'oposició, així com
les bones relacions que sempre han tingut. El Sr. Ramonell agraeix la benvinguda i
manifesta que espera fer-ho tan be com els que duen molts anys a l'ajuntament, als quals
admira.
Posteriorment 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 :
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Sobre les felicitacions que s'han rebut a l'ajuntament per l'actuació en les
passades inundacions del llevant i especialment a l'actuació de l'agrupació de protecció
civil.
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 REGLAMENT COSSIERS .La Sra. Francisca Pocoví Meliá, per indisposició del 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. Joan A. Ramonell anuncia que el seu grup votarà a favor previ aclariment
de diverses dubtes.
El Sr. Guillem Mas assenyala que votarà a favor.
Conclòs el torn de paraula, la Corporació delibera i a continuació es passa a
votació aquest punt essent aprovat per unanimitat dels presents amb el següent
contingut :
Examinat l’expedient incoat per a l’aprovació del reglament de funcionament de la
comissió especial de cossiers, vist l’informe emès pel Secretari-Interventor i trobant
l’expedient conforme, l’ajuntament en ple adopta per unanimitat el següent acord :
1. Aprovar amb caràcter inicial el reglament de funcionament de la comissió
especial de cossiers en els termes que contenen el text annex.
2. Exposar al públic el present acord, juntament amb el reglament aprovat, durant
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.
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5. APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2018 .La Sra. Francisca Pocoví Melià 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 :
Aprovada la plantilla de personal d’aquest ajuntament junt amb el pressupost per
l’exercici 2018 a la sessió plenària celebrada dia 21 de març 2018 procedeix ara donar
compliment a l’establert a l’article 91 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local i 70 del Estatut Basic de l’ Empleat Públic, en relació al 19 del Pressupost
General de l’ Estat per 2017, aprovant i publicant l’oferta pública d’ocupació del
personal al Servei de l’ ajuntament.
En virtut de l’ exposat, i tenint en compte que aquest ajuntament compleix amb els
requisits establerts al citat article 19 de la Llei de Pressupostos de l’ Estat per 2017 per
l’ estabilització de l’ ocupació temporal en lo que es refereix a les places que ocupen la
present oferta, l’ajuntament en ple adopta el següent acord :
Primer.- Aprovar l’oferta d’ocupació de personal d’aquest ajuntament de Montuïri
per l’any 2018 amb el detall que es descriu a continuació:
Personal Laboral
Arquitecte
Auxiliar administratiu
Dinamitzador sòcio-cultural
Peó medi ambient
Peó punt verd

Places
1
1
1
1
1

Segon.- Publicar la present Resolució al BOIB, en compliment de l’ estipulat a l’
article 70.2 del Estatut Basic de l’ Empleat Públic.
6.- CONTRACTACIÓ GESTIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL.La Sra. Francisca Pocoví Melià llegeix la proposta corresponent a aquest punt i
el Sr. Batle explica el seu contingut.
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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 l’expedient de contractació de la gestió del servei del cementiri municipal.
Vist que s’ha tramitat conforme al que preveu l’article 93 de la LCSP, havent-se
justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment
obert simplificat abreviat , de conformitat amb allò disposat a l’article 159.6 de la
LCSP.
Vists l’informe favorable units a l’expedient emes pel Secretari - Interventor.
Atès que existeix consignació per front a la despesa al pressupost vigent.
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb
allò disposat a l’article 94 de la LCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del
procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 13.200,00
€.
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la
competència atribuïda a la disposició addicional segona de la LCSP, l’ajuntament en ple
adopta per unanimitat el següent acord :
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat
abreviat per l’adjudicació del contracte per la gestió del servei del cementiri municipal.
Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat
contracte.
Tercer: Aprovar els plecs de condicions administratives que han de regir la
present contractació i publicar-les al perfil del contractista.
Quart: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a la quantitat de
13.200,00 €.
Quint: Publicar l’anunci de convocatòria de licitació al tauler d’anuncis i a la
pàgina web municipal, perfil del contractista, concedint un termini de 10 dies per a la
presentació de proposicions.
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7. NOMENAMENT MEMBRES CONSELL ESCOLAR.La Sra. Francisca Pocoví Melià 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 :
D'acord amb l'art. 38.c) ROF és competència del Ple el nomenament dels
representants de la Corporació davant els òrgans col·legiats, per la qual cosa,
l’ajuntament en ple adopta el següent acord :
Primer. Nomenar al Sra. Dª. María Francisca Pocoví Melià, representant d’aquest
ajuntament de Montuïri davant el consell Escolar i com a substitut al Sr. Batle D. Joan
Verger Rosiñol
Segon. Donar trasllat dels acords adoptats a les entitats esmentades als efectes
oportuns.
8. PROPOSTA RECONEIXEMENT MÈRITS ACADEMICS.La Sra. Francisca Pocoví Meliá, 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. Ramonell, manifesta que li han dit que la gala de l'esport serà un èxit i
pensa que si això és així i es reconeixen els mèrits esportius s’han de també reconèixer
els educatius. Afegeix que pensa que dins del món de l'educació faria falta un
coordinador general davant la diversitat de competències, activitats o òrgans o societats
que actuen a l'educació, per això proposa la creació d'un consell educatiu municipal que
coordini tot aquest tema. Finalitza donant l'enhorabona als premiats.
El Sr. Batle intervé per manifestar que ja s'ha començat a treballar en aquesta
figura.
El Sr. Guillem Mas assenyala que mai ha estat molt partidari d'aquests premis, ja
que el que es premia és el treball que li correspon a un estudiant i que no és un altre que
estudiar, però que està d'acord amb el reconeixement i trasllada la seva enhorabona als
premiats.
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Conclòs el torn de paraula, la Corporació delibera i a continuació es passa a
votació aquest punt essent aprovat per unanimitat dels presents amb el següent
contingut :
L’Ajuntament de Montuïri, en representació dels montuïrers i les montuïreres, se
sent orgullós dels èxits dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. De manera
especial, l’Ajuntament té en compte els bons resultats acadèmics perquè l’ensenyament
és un dels camps més importants de la nostra societat per assegurar-se un futur
democràtic, just per a tothom i on conviure persones d’orígens diferents. A més,
l’ensenyament permet, a l’hora, el creixement personal dels alumnes que cursen els
diferents nivells acadèmics on aprenen per afrontar la vida adulta i, també, la recerca de
l’excel·lència com a comunitat. Els bons resultats acadèmics són fruit de l’esforç, la
constància i la dedicació de temps; tots tres aspectes mereixedors d’un reconeixement
per part dels representants públics dels montuïrers i les montuïreres i un motiu d’orgull
per tot el poble de Montuïri. És per tot això, que el plenari de l’Ajuntament de Montuïri,
adopta per unanimitat dels seus membres el següent acord :
1. Reconèixer els mèrits acadèmics pels bons resultats obtinguts en el curs
2017/2018 a
— Antònia Miralles Gomila per la matrícula d’honor de Batxillerat, a
— Miquela Barceló Bauzà per la matrícula d’honor de Batxillerat, a
— Rafel Verger Jaume pel premi al rendiment acadèmic exel·lent a ESO i a
— Margalida Capellà Alcover pel premi al rendiment acadèmic a ESO
2. Comunicar aquest acord de plenari a les persones esmentades al punt anterior i
també a les seves famílies.
3. Encoratjar els estudiants i les estudiants de Montuïri a treballar amb esforç,
constància i dedicació de temps per assolir els màxims resultats acadèmics i
l’excel·lència.

9. 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:
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SR. JOAN ANTONI RAMONELL (P.P) :
Demana si hi ha zones publiques amb connexió wifi gratuïta. Contesta el Sr.
Batle que de moment no, que solament existeix a la biblioteca i que s' esta negociant
amb l'empresa que està muntant la fibra òptica.
Demana pel calendari previst per a l'execució de l'obra de reforma del pis de la
piscina i com afecta el retard a la subvenció concedida per a això. Contesta el Sr. Batle
que el retard es deu al fet que no es va presentar ningú a la licitació i quant a la
subvenció s'ha sol·licitat una ampliació del termini de justificació.
Demana si la escoleta o turonet de nadal es farà. Contesta la Sra. regidora
d'educació que sí.
Demana per la notícia apareguda en la premsa de la falta de presentació dels
comptes juntament amb altres ajuntaments. Explica el Sr. Batle que l'ajuntament manca
de personal suficient per atendre tots els requeriments, però que s'ha fet un gran esforç
enviant cada any els comptes a la sindicatura a excepció d'aquest per les especials
circumstàncies del personal adscrit a intervenció.
Assenyala que manca aigua calenta en el poliesportiu. Contesta el Sr. Batle en el
sentit que va ser una cosa puntual i ja està arreglat.
Assenyala que ja en un anterior ple van sol·licitar que s'obrissin al públic els
banys del Dau i És Revolt i segueixen tancats. Contesta el Sr. Batle en el sentit que
pensava que estaven oberts.
Demana si hi ha notícies sobre la possible cessió de la càmera agrària. Contesta
el Sr. Batle que són privades i ara les té el Govern però no les pot cedir a ningú que no
sigui una associació agrícola o una cooperativa, sempre vinculades a l'agricultura.
Sol·licita que s'arreglin uns forats que ha al carrer de l'Hostal i que es col·loquin
dues faroles que falten. Contesta el Sr. Batle que està prevista aquesta actuació amb els
fons rebuts de l'agència de disciplina urbanística.
Sol·licita una explicació a la notícia de premsa sobre l'enderrocament de les
cases del Rafal Franc. Contesta el Sr. Batle que no existia constància d'aquesta cases, es
va sol·licitar una llicència d'obres que previ informe favorable de l'arquitecte al no estar
les cases legalment protegides, es va concedir.
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SR. GUILLEM MAS (PSOE) :
Sol·licita que es retiri un cotxe que du aparcat molt temps al carrer des Racó.
Contesta el Sr. Batle que s'investigarà.
Sol·licita que es podi un set de xiprers que hi ha davant del poliesportiu.
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,

Joan Verger Rosiñol

EL SECRETÀRI-INTERVENTOR

José Ramón Sicre Vidal

