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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT 
GENERAL DE DÍA 22 DE GENER DE 2019.  
 
Data: 22 de gener de 2019 
Caràcter: ordinari 
Convocatòria: primera 
Inici: 20,00 hores 
Fi:    20,45 hores 
Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial de Llubí 
Assistents:  
- Batllessa-presidenta, Sra.  Magdalena Perelló Frontera  
- 1er. Tinent de batllia,  Sr. Joan Ramis Ramis  
- 2º Tinent de batllia, Sr. Miquel Guardiola Capó  
- 3º Tinent de batllia, Sra. Bàrbara Serra Fornés 
- Regidor, Sr. Joaquin Capó Martínez 
- Regidora, Sra. Julia Gonzalez Bordas 
- Regidora, Sra. Juana Ana Perelló Martorell 
- Regidor,  Sr. Toni Vallespir Perelló 
- Regidor, Sr. Rafel Ramis Serra 
- Regidora, Sra. Margalida Gelabert Perelló 
- No assistència amb excusa: Sr. Pere Joan Llompart Beltrán 
- No assistència sense excusa: ningú 
Actua com a secretari: Sr. Raimundo Tomàs Montis Sastre, Secretari-Interventor de la 
corporació 
 
 
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, es va preguntar als reunits si havia alguna 
observació que formular a l’esborrany de l’Acta de la sessió anterior (Sessió ordinària 
de dia 12 de desembre de 2018), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat 
per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.-EXAMEN PROPOSTA CONVENI A SUBSCRIURE AMB EL CONSELL DE 
MALLORCA PER DUR A TERME ACTUACIONS D’INVERSIÓ DE COMPETÈNCIA 
MUNICIPAL (OBRES, VEHICLES I IMMOBLES). 
 
Es va donar lectura a la proposta de la Batllia, de data 17 de gener de 2019, que deia: 
 
“Atesa la sol·licitud de subvenció per dur a terme actuacions d’inversió de competència 
municipal i l’adquisició de vehicles per a la prestació de serveis de competència 
municipal, en la qual el Consell Executiu del Consell de Mallorca en data 5 de 
desembre de 2018 va aprovar concedir una subvenció econòmica total de 238.427,58 
euros per sufragar les següents actuacions: 
 
1.-  Centre docent multifuncional, per la quantitat de 220.265,66 € 
 
2.-  Supressió barreres arquitectòniques de l’equipament cultural Casal d’Entitats  per 
la quantitat de 18.161,92 € 
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En virtut de l’exposat, aquesta Batllia, proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció del 
següent: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 
L’AJUNTAMENT DE LLUBÍ  PER DUR A TERMEACTUACIONS D’INVERSIÓ 
(OBRES, ADQUISICIÓ DE VEHICLES I D’IMMOBLES). 
 

REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Joan Font Massot, conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, amb fonament a l’acord del Consell 
Executiu de dia _____ 
 
I d’altra part la Sra. Magdalena Perelló Frontera, batlessa-presidenta de l’Ajuntament 
de Llubí 
 
Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i 
 

MANIFESTEN 
 
Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió de dia 4 de juliol de 2018, 
va aprovar la convocatòria de subvencions 2018-2019 per dur a terme actuacions 
d’inversió de competència municipal (obres, vehicles i immobles) i aquest conveni tipus 
a subscriure amb tots els ajuntaments beneficiaris de les subvencions. 
 
Que en el marc d’aquesta convocatòria de subvencions, a l’Ajuntament de Llubí se li 
va concedir una subvenció per import de 238.427,58    euros per dur a terme les 
següents actuacions: 
 
1.-  Centre docent multifuncional, per la quantitat de 220.265,66 € 
 
2.-  Supressió barreres arquitectòniques de l’equipament cultural Casal d’Entitats  per 
la quantitat de 18.161,92 € 
 
Que l’Ajuntament de Llubí, mitjançant acord de Ple de l’Ajuntament de dia ….. de 
gener de 2019 va aprovar el text d’aquest conveni. 
 
Que la disposició addicional segona de l’Ordenança general de subvencions del 
Consell de Mallorca aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB 
núm. 21, de 18 de febrer de 2017) diu: 
 
“En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el Consell Insular de 
Mallorca i els organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a altres 
administracions públiques, la subvenció és pot justificar a través d’un certificat emès 
pel titular de l’òrgan que l’ha percebuda, pel qual s’acrediti la realització de l’activitat i 
el compliment de la finalitat de la subvenció, i també a través de l’informe emès per la 
Intervenció, o òrgan de control financer equivalent, de l’entitat beneficiària pel qual 
acredita la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció”. 
 
Que en el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, l’objecte 
d’aquest conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la 
justificació de les despeses derivades de la subvenció abans esmentada. 
Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb 
les següents 
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CLÀUSULES 
 
Primera.- Aquest conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament 
de les actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida 
pel Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Llubí, per actuacions d’inversió de 
competència municipal (obres, vehicles i immobles) en el marc de la convocatòria de 
subvencions 2018-2019. 
 
Segona.- L’Ajuntament de Llubí ha rebut la subvenció per dur a terme les següents 
actuacions: 
 
1.-  Centre docent multifuncional, per la quantitat de 220,265,66 € 
 
2.-  Supressió barreres arquitectòniques de l’equipament cultural Casal d’Entitats  per 
la quantitat de 18.161,92 € 
 
Tercera.- L’Ajuntament de Llubí, com a beneficiari de la subvenció, es compromet a 
complir amb totes i cadascuna de les obligacions previstes a la convocatòria de 
subvencions, tant les de tipus administratiu com les de tipus tècnic, i molt especialment 
a dur a terme les actuacions subvencionades i presentar la justificació de les despeses 
al Consell de Mallorca en els terminis establerts. 
 
Quarta.- La justificació de les actuacions subvencionades a l’Ajuntament de Llubí, 
d’acord amb la disposició addicional segona de la vigent Ordenança general de 
subvencions del Consell de Mallorca, es farà per mitjà de la presentació al Consell de 
Mallorca per part de l’entitat beneficiària de la següent documentació: 
 
a)Un certificat del secretari/secretària de l’entitat local amb el vist-i-plau del 
batle/batlessa que acrediti la realització de l’activitat subvencionada, el compliment de 
la finalitat de la subvenció i l’aportació de la documentació justificativa que estableix la 
convocatòria. 
 
b)Un informe emès per l’interventor/interventora de l’entitat local beneficiària de la 
subvenció en virtut del qual es faci constar: 
 
-La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra 
en poder de l’entitat local en els termes establerts en la convocatòria. 
 
-Una relació de les factures de l’actuació subvencionada amb les dades identificatives 
de cada factura: número; data; creditor; i import. 
 
-Una relació de les obligacions reconegudes de l’actuació subvencionada d’acord amb 
el que preveu l’article 48.1, segon apartat, de la vigent Ordenança general de 
subvencions del Consell de Mallorca. 
 
A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà 
constar: 
 
*Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o 
privades per a l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les 
concedides, amb indicació dels imports i la seva procedència). 
*Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat. 
 
*Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s’ajusten als preus de 
mercat. 
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*Que les despeses corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció. 
 
*Que l’Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA). 
 
Cinquena.- Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i una 
vegada justificades les actuacions en els termes d’aquest conveni i realitzats, si 
s’escau, els reintegraments de la subvenció per part de l’Ajuntament de Llubí. 
 
I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el 
lloc i la data abans expressats. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.” 

 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
informar favorablement la proposta de la Batllia abans descrita 
 
 
3.-EXAMEN PROPOSTA ACTUALITZACIÓ DE RETRIBUCIONS DE LA 
SUBVENCIÓ DESTINADA ALS AJUNTAMENT QUE ABONIN ALS SEUS 
MEMBRES ELECTES RETRIBUCIONS PER EXERCIR ELS CÀRRECS EN RÈGIM 
DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL AL SERVEI DE LA GESTIÓ PÚBLICA 
LOCAL. 
Es va donar lectura a la proposta de la Batllia, de data 16 de gener de 2019, que deia: 
 
“Atesa la convocatòria d’ajuda de compensació econòmica destinada als Ajuntaments i 
a les entitats locals menors de les Illes Balears abonin als seus membres electes 
retribucions per exercir els càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial al servei 
de la gestió pública local per a l’any 2019. 
 
En virtut de l’exposat, aquesta Batllia, proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció del 
següent: 
 
Sol·licitar la compensació econòmica prevista al Decret 37/2014 de 8 d’agost, 
destinada als ajuntaments i a les entitats locals menors que abonin als seus membres 
electes retribucions per l’exercici dels seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva la 
servei de la gestió pública local per a l’any 2019, per la Sra. Batlessa-Presidenta 
Magdalena Perelló Frontera, amb una quantia de 39.432,25  € . 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
informar favorablement la proposta de la Batllia abans descrita 
 
 
4.-EXAMEN PROPOSTA RATIFICACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL DE 
MALLORCA PER A ACTUACIONS RELATIVES AL PACTE DE BATLES I 
BATLESSES DE MALLORCA. 
Es va donar lectura a la proposta de la Batllia, de data 4 de gener de 2019, que deia: 
 
“Vist el Decret de Batllia número 375/2018 que estableix el següent: 
 
«Vist que al BOIB número 137 de dia 01 de novembre de 2018es publica l’acord de la 
concessió de subvencions 2018-2019 per a actuacions relatives al Pacte de Batles i 
Batlesses de Mallorca. 
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Vist que s’ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Llubí per un import total de 
12,500 euros. 
 
Vist que en el termini de dos mesos  comptadors a partir de dia 01 de novembre de 
2018 s’ha d’enviar al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca 
certificat de l’acord d’aprovació del Conveni segons model Annex 0. 
 
D’acord amb això, I segons les disposicions legals vigents, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca I l’Ajuntament 
de Llubí per a dur a terme actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses. 
 
Segon.- Ratificar dit acord pel ple de la Corporació. 
 
Tercer.- Notificar dit acord al Departament de Desenvolupament Local del Consell de 
Mallorca.» 
 
Vist que es obligatori l’aprovació del Conveni per part de l’òrgan plenari. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament 
Ple l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Ratificar l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca I 
l’Ajuntament de Llubí per a dur a terme actuacions relatives al Pacte de Batles i 
Batlesses. 
 
Tercer.- Notificar dit acord al Departament de Desenvolupament Local del Consell de 
Mallorca. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.” 

 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
informar favorablement la proposta de la Batllia abans descrita 
 
 
5.-EXAMEN PROPOSTA AIXECAMENT REPARAMENT AL DECRET 8/2019. 
Es va donar lectura a la proposta de la Batllia, de data 18 de gener de 2019, que deia: 
 
“Vista la nota d'objecció formulada pel secretari interventor en data 17 de gener de 

2019 i a la vista de l'informe de Secretaria del mateix dia. 
 

Vist el Decret de Batllia 8/2019 de dia 17 de gener de 2019 de sol·licitud d’aixecament 

de la suspensió. 
 

D’acord amb això, I segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament 

Ple l’adopció del present ACORD: 
 

PRIMER.- Aixecar l'objecció formulada pel secretari interventor  i continuar la 

tramitació de l'expedient. 
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SEGON.- Comunicar l'anterior Acord a Intervenció. 
 

No obstant, l’Ajuntament ple resoldrà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
informar favorablement la proposta de la Batllia abans descrita 
 
 
6.-EXAMEN PROPOSTA A FAVOR DE LA REOBERTURA DE L’ESTACIÓ DE 
L’ENLLAÇ. 
Es va donar lectura a la proposta de la Batllia, de data 18 de gener de 2019, que deia: 
 
“Els grups municipals de MÉS per Llubí, Proposta per les Illes de Llubí i Feina per 
Llubí presenten a consideració del Ple la següent: 

PROPOSTA A FAVOR DE LA REOBERTURA  DE L’ESTACIÓ DE L’ENLLAÇ   
Aquest Ajuntament ha pogut conèixer a través del mitjans de comunicació que dia 8 de 
gener es vol deixar la estació de l’Enllaç sense servei efectiu per als passatgers. 
També ha arribat al nostre coneixement que, en principi, aquest “tancament” serà fins 
a finals del mes de gener, moment en què, segons sembla, ja s’hauran fet totes les 
proves i actuacions per tal de millorar les futures freqüències del servei de trens i, per 
tant, es valorarà si l’estació es tancarà definitivament o bé es torna a reobrir al públic.  

Atès que l'estació de l'Enllaç, juntament amb l'Estació de Llubí, se situa dins l'àmbit 
d'ús i referència del municipi pel que fa a viatgers, des de l'Ajuntament de Llubí us 
volem fer arribar les següents consideracions: 

El municipi de Llubí realment no disposa de cap estació de tren que estigui situada 
dins el mateix nucli urbà, però fins ara disposava de l’oportunitat de poder utilitzar els 
serveis de l’estació de Llubí o l'estació de l’Enllaç per als possibles desplaçaments 
dels passatgers.  
L’estació de l’Enllaç, a diferència de l’estació de Llubí, presenta l’avantatge de disposar 
de més freqüències (les freqüències del tren Palma - sa Pobla i del tren Palma-
Manacor i a la inversa). 
El municipi de Llubí té un important nombre de residents que viuen a les zones de 
Tirasset, Son Bordils i Son Mas. Per a aquests residents, la localització i ús de l’estació 
de l’Enllaç resulta més factible i més propera. 
Després de la construcció de la subestació elèctrica, l’estació de l’Enllaç disposa d’un 
aparcament que facilita molt l'ús d'aquesta estació per uns usuaris que 
necessàriament s'han traslladar en cotxe fins a l'estació. Aquest fet resulta molt 
dificultós a l’estació d’Inca. 

Per tots aquests motius el ple de l’Ajuntament de Llubí pren els següents acords: 

SOL·LICITAR a l'empresa pública d'SFM, la Direcció General i la Conselleria 
competent que no es deixi a l’estació de l’Enllaç definitivament sense servei per a 
passatgers i que es puguin trobar les solucions adients per a aquesta finalitat.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
informar favorablement la proposta de la Batllia abans descrita 
 
 
 



 7 

 
 
 
7.-DONAR COMPTE DECRETS BATLLIA. 
Es va donar compte als reunits, dels següents Decrets i Resolucions dictats per la 
Batllia: 
 
Nº Decret Data Objecte 

367 7 desembre Convoca C.I. 
368 13 desembre Nòmines desembre 
369 13 desembre Diligencia secretari errada 
370 13 desembre Convoca Ple 
371 14 desembre Procediment sancionador 
372 14 desembre Convoca JGL 

373 bis 17 desembre Modifica projecte 
373 19 desembre Despesa botiga cáritas – Maria Perelló  
374 19 desembre Despesa botiga cáritas – Super Balear 
375 20 desembre Aprova conveni 
376 20 desembre Llicencia – Antonio Viladomart 
377 28 desembre 3era. Certificació i factura – Bonfill I A P, SL 

378 28 desembre Devolució ingressos indeguts – Manuela Jimenez 
379 31 desembre Adjudicació bacheo - VOPSA 
380 31 desembre Relació factures 31/12/2018 

 2019 
 

1 3 gener Pagament a justificar – Fira Nadal 
2 8 gener Contracte empresa LAVOLA 1981 
3 10 gener Convoca JGL 
4 11 gener Inici obra – Gabriel Riutort Alomar 

 
Els reunits es donen per assabentats.  
 
 
8.- ALTRES INFORMACIONS. 
 
 
Per part de la Sra. Batllessa és va informar als reunits dels següents assumptes: 
 
- Encara no ha començat l’asfaltat dels camins i carrers del casc urbà i de fora vila i 
l’asfaltat de Son Siges començarà quan deixi de ploure. 
 
- Les obres de l’UAC 2 finalitzarà a finals de febrer. 
 
- Dia 04 de febrer de 2019 s’incorpora Policia Local i s’obrirà la plaça de Sa Farinera. 
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- Al febrer finalitzarà l’obra de Reforma piscina municipal. 
 
- Les plaques solars que hi ha a l’Ajuntament ja funcionen. 
 
- S’han canviat els comptadors de llum del cementeri. 
 
- Fins final de mes no s'instal·laran les càmeres de l’àrea d’aportació i s’arreglarà tema 
targetes. 
 
- Ja han sortit publicat al BOIB les subvencions per Entitats culturals i esportives del 
municipi. 
 
- La Sra. Margalida Quetglas ha presentat renuncia al Registre ja que s’incorpora a un 
altra Ajuntament. 
 
 
 
Per par del Sr. Joan Ramis Ramis, regidor d’urbanisme, es va informar als 
reunits dels següents assumptes: 
 
- Analítica de l’aigua 
 
Per part del Sr. Toni Vallespir es va manifestar que volia que constes en acta que 
es va donar de baixa del PP al mes de desembre de 2018, que  va posar l’acta de 
regidor a disposició del partit i que acatarà fins que finalitzi la legislatura la 
disciplina de partit. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, per ordre de la Sra. Presidenta s’aixeca la sessió, a 
l’hora assenyalada a l’inici, del què com a secretari,  certifico. 
 

Vist-i-plau 
La batllessa,  

 
 
     Magdalena Perelló Frontera   Raimundo Tomás Montis Sastre 
 


