
 
 
 

  
 

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

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
CELEBRADA EL DIA 4D’ABRIL DE 2019. 
ACTA 04/19. 
 
 

A Montuïri, essent dia 4 d’abril de 2019, 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; Joan A. 
Ramonell Miralles, Jaume Bauçà Mayol, María Elena Jaume Sastre, Catalina María 
Ribas Nicolau i Gabriel Nicolau Sastre, 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.- 
 

 S'acorda deixar l'aprovació de l'acta sobre la taula per no haver existit temps 
material per a la seva redacció. 
 
 
 2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA.- 

 
Pel Sr. Batle s’ informa que par aquesta sessió no hi ha comunicacions.   
 

 
 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. 
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4.  BATLE DES PUIG .-  
  

El Sr. Biel Pocoví Ferrando llegeix la proposta corresponent a aquest punt. 
 
Finalitzada la seva lectura, obri un torn de paraula no duent-se a terme cap 

intervenció, llevat de donar l’enhorabona per part de tots els membres del plenari a la 
persona proposta, per la qual cosa el Sr. Batle sotmès el punt a votació essent aprovat 
per unanimitat amb el següent contingut : 

 
 Vista i analitzada la necessitat d’elaborar una Proposta de designació de Batle del 
Puig 2019 per elevar a l’Ajuntament Ple, deliberant detingudament sobre la persona que, 
per la seva especial dedicació al poble de Montuïri, caràcter emblemàtic i rellevància, ha 
d’ostentar dit títol honorífic a les Festes del Puig de 2019, i fent constar que ha de ser una 
persona destacable tant en els mèrits socials, culturals i veïnals, es proposa que aquest any 
recaigui el nomenament en la Sra. Dª. FRANCISCA MARÍA NIELL GOMILA pel seu 
activisme en la promoció de l’esport, la cultura i relacions socials al municipi de 
Montuïri 
 

El batle del Puig és una distinció que s’atorga a un montuïrer o una montuïrera 
que s’hagi distingit per la seva tasca constant i desinteressada a favor del poble de 
Montuïri en àmbits com el cultural, el social, l’esportiu o l’econòmic i la Sra. Niell 
Gomila és una candidata que compleix exactament amb aquest perfil.  
 

La Sra. Francisca María niell ha estat delegada del club de basquet Montuïri, 
fent una gran feina promocionant el club i la practica del basquet. 

 
A mes, des de l’any 2007 es mestre de l’escola Joan Mas i Verd, desenvolupant 

una gran labor educativa amb els nostres al·lots. 
 
Però la seva activitat no s’atura aquí, donat que forma part del consell 

Parroquial, assumint feines de secretaria, es col·laboradora de donants de sang i es la 
presidenta de la junta local de l’AECC. 

 
Considerant  per tot això que aquesta persona, compleix perfectament amb les 

condicions abans exposades i que ha portat a terme una gran labor social en la nostra 
comunitat, es troba que es totalment adequada la seva designació com a Batlessa del 
Puig 2019, per la qual cosa,  l’ajuntament en ple adopta per unanimitat dels seus membres 
el següent ACORD : 
 
 Primer. Designà com  a Batlessa del Puig de l’any 2019, a la Sra. Dª. FRANCISCA 
MARÍA NIELL GOMILA per la seva labor a la nostra comunitat en el camp musical, 
cultural i de l’esport, així com pels seus nombrosos mèrits que han estat objecte d’un 
meritori reconeixement.   
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 Segon. Notificar a l’interessat el present acord. 
 

 5.  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. JOAN ANTONI RAMONELL (P.P) : 
 
Dona l'enhorabona per les obres realitzades al parc infantil i demana que s'ha fet 

amb el material vell. Contesta el Sr. Batle que s'ha tirat. 
 
Assenyala que li han arribat queixes de l'existència d'excrements de cans 

especialment al carrer Sa Mostra. Contesta el Sr. Batle en el sentit que s'està preparant 
una campanya de conscienciació que inclou la compra de papereres. 

 
Demana per les subvencions a les entitats esportives. Contesta el Sr. Batle que 

estan aprovades i estan només pendents de la signatura de l'ordre de pagament. 
 
Demana si són públics determinats pins que tenen procesionaria. Contesta el Sr. 

Batle en el sentit que l'ajuntament ha de fer-se càrrec per que efectivament són públics. 
 
Demana alguna actuació sobre el camí vell de Son Fornés per que està 

intransitable. Contesta el Sr. Batle que s'estan fent treballs de manteniment. 
 
SR. GUILLEM MAS (PSOE) :   
 
Demana per la situació de la plantilla de la policia local. Contesta el Sr. Batle 

explicant que en aquest moment existeixen dues places vacants i que una d'elles de 
forma provisional es cobrirà amb una interinitat fins a la convocatòria de les dues places 
que està prevista per a l'any que ve. 

 
Demana una neteja al carrer des Dau cantonada Costa i LLobera davant la brutó 

acumulada. 
 
I no havent altres temes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:45 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 
 


