
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  CELEBRADA EL  
18 DE GENER  DE 2010 
 
Data:  18 de gener de 2010 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera 
Inici:  20,05   hores 
Fi:   21,20  hores 
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament de Llubí 
Assistents:  

- Batlle-president, Sr. Tomàs Campaner Ferragut  
- 1er. Tinent de batlle,  Sr. Joan Ramis Perelló 
- 2º Tinent de batlle, Sr.Antonio Vallespir Perelló 
- 3º Tinent de batlle, Sra. Margalida Gelabert Perelló 
- Regidor,  Sr. Rafael Alomar Ferragut  
- Regidor, Sr. Pedro Socias Comas 
- Regidor, Sr. Gabriel Vicens Mir  
- Regidor, Sr. Francisco Castell Alomar 
- Regidora, Sra. Beatriz Catalina Rodríguez Fiol 
- Regidor, Sr. Andreu Perelló Contestí  
- Regidor, Sr. Miquel Perelló Gelabert 

No assistència amb excusa: ningú 
No assistència sense excusa: ningú 
Actua com a secretari: Sr. Raimundo Tomás Montis Sastre, secretari-interventor de la 
corporació 
 
 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
Oberta la sessió pel Sr. President, es va preguntar als reunits si havia alguna observació 
que formular a l’esborrany de l’Acta de la sessió anterior (Sessió extraordinària de dia  18 
de desembre de 2009), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per 
majoria dels assistents. (10 vots a favor:  6 PP, 3 PSM-EM, 1 PSOE;  1 abstenció: UM 
per no haver assistit a la sessió)  
 
 
2.- EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA BATLLIA PROJECTE HO ME. 
Es va donar lectura a la Proposta de Batllia de data 11 de gener de 2010, que deia: 
 
“El passat mes de setembre foren trobats i decomissats al Poblat de Son Banya un 
gran nombre de bens en diners i joies provinents del narcotràfic. Els mitjans de 
comunicació parlen d’uns 4.300.000 euros en efectiu, 8.000 dòlars i 7,5 Kg de joies. Es 
un fet que posa de manifest la greu problemàtica que pateix la nostra societat i que 
ens ha de conduir , si més no, a reflexionar sobre la idoneïtat i la suficiència de les 
mesures, els recursos i les iniciatives de les diferents Administracions duen a terme, 
tant l’abordatge de la problemàtica, eradicació del narcotràfic, com sobretot en la 
prevenció del consum, tractament i reinserció social de persones amb problemes de 
drogodepèndencies. 
 



Els bens decomissats a Son Banya estan tacats de la sang de moltes persones que hi 
ha deixat la vida, la seva joventut i sobretot de patiment de les seves famílies. És per 
tant un qüestió de justícia , que precisament aquest bens siguin destinats integrament 
al tractament d’aquest problemàtica al conjunt de les Illes Balears. 
 
Projecte Home Balears, és una entitat de prestigi reconegut i amb una llarga 
trajectòria, que treballa en la prevenció, el tractament i la rehabilitació de 
drogodependències. 
 
Per tot això, aquest BATLLIA proposa al Ple que adopti els següents  
 
    ACORDS 
 
Primer.- Reconèixer la tasca extraordinària que du a terme Projecte Home de les Illes 
Balears. 
Segon.- Reclamar al Govern de l’Estat que el bens decomissats a Son Banya siguin 
destinats íntegrament a l’entitat Projecte Home per a la prevenció, el tractament i la 
rehabilitació de drogodependències a les Illes Balears. 
Tercer.- Instar a tots els Ajuntaments que s’adhereixin a la sol·licitud. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”  
 
Per part del regidor Sr. Gabriel Vicens del grup municipal PSM-EN,  es va manifestar que 
li pareixia  estranya la proposta però que estava d’acord. 
 
El Sr. Batlle  manifestà que Esporles ha estat el primer municipi que l’ha aprovat . 
 
Per part del regidor Sr. Miquel Perelló Gelabert del grup municipal PSOE,  es va 
manifestar que el seu vot és favorable, però demanà a l’equip de govern que en la 
proposta de batllia, faci esment que si hi ha altres organitzacions que sense ànim de 
lucre es dediquin a la reinserció de drogodependents, es tinguin en compte a l’hora de 
repartir aquests diners. 
  
Els reunits, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa  Permanent General,  
per unanimitat  acorden : Aprovar  la proposta abans descrita i l’acord contingut a la 
mateixa. 
 
3.- EXAMEN I APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULA DORA DE LA 
TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
Es va donar lectura a la Proposta de Batllia de data 11 de gener de 2010, que deia: 

 
“En data 19 de maig de 2008, per l’Ajuntament Ple es va aprovar l’Ordenança 
reguladora de la TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.  Juntament 
amb aquesta ordenança, es va aprovar l’Ordenança fiscal que regula la taxa per a la 
prestació d’aquest servei. 
 
Aquestes ordenances es varen publicar al BOIB núm. 83 de data 14 de juny de 2008, i 
al no presentar-se cap reclamació en contra,  i després de la seva  publicació al BOIB 
núm. 106, de data 31 de juliol de 2008,  varen entrar en vigor el dia següent. 
 



Vista l’obligació de les Administracions d’adaptar-se a la directiva  europea de serveis,  
la qual liberalitza l’obligatorietat de sol·licitar i obtenir la corresponent llicència 
municipal, i substituir-la per autoritzacions municipals, que es poden demanar des de 
qualsevol punt de la Unió Europea.   Tot això, donant compliment a la liberalització del 
mercat i amb la finalitat d’eliminar fronteres, aquesta Batllia proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
1.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora per  tinença 
d’animals potencialment perillosos del municipi de Llubí tal com apareix redactada. 
 
2.- Exposar l’ordenança reguladora per tinença d’animals potencialment perillosos a 
informació pública per termini de 30 dies a efectes de presentació d'al·legacions. 
 
3.- D'acord amb el que disposa l'article 49  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la 
Bases de Règim Local, si no es presenta cap al·legació s'entendrà elevat a definitiu 
l'acord fins a les hores provisional. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.” 
 
Per part del regidor Sr. Miquel Perelló Gelabert del grup municipal PSOE,  es va 
manifestar que el seu vot és favorable, però demanà a l’equip de govern que faci 
complir aquesta normativa, ja que hi ha moltes normatives aprovades que no 
s’apliquen. 
  
Els reunits, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa  Permanent General,  
per unanimitat  acorden : Aprovar  la proposta abans descrita i l’acord contingut a la 
mateixa. 
 
 
4.- PROPOSTES D’URGÈNCIA   
Prèvia declaració d’urgència, acordada per majoria dels assistents, (10 vots a favor: 6 
PP, 3 PSM-EN, 1 PSOE; i 1 abstenció: UM) que representa el vot favorable de la 
majoria absoluta legal, es va  tractar el següent assumpte:  
 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ PROJECTE DE “TANCAMENT PARCE L·LA 
POLIESPORTIU MUNICIPAL”     
Es va donar lectura a la Proposta de Batllia de data 18 de gener de 2010, que deia: 

 
“En data 18 de desembre de 2009, l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària, va 
aprovar per unanimitat,  la sol·licitud d’inclusió dins el “Fondo Estatal para el Empleo y 
la Sostenibilidad Local 2010” del projecte de l’obra “Reforma pati i banys de l’Escoleta 
Municipal de Llubí”. 
 
Segons l’article 12 del RDL 13/2009, que regula l’esmentat Fons,  és necessari acord de 
Plenari per sol·licitar els projectes d’obra, i  vist que al projecte de l’obra  “Reforma pati i 
banys de l’Escoleta Municipal de Llubí”,   consta que l’Ajuntament de Llubí  no té la 
propietat on s’han d’executar les esmentades obres, i  amb la reserva de que sigui 
denegat aquest projecte. 
 
Per l’abans exposat,  aquesta Batllia proposa  a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent 
acord: 



 
1.- Aprovar el projecte reserva de l’obra  “Tancament parcel·la Poliesportiu 
Municipal”,  que  ha estat redactat per l’arquitecte tècnic, Sr. Joan Fiol Company  
 
2.- Comunicar l’adopció del presenta acord, si fos necessari,  al Ministeri de Política 
Territorial, mitjançant la Delegació del Govern. 
 
No obstant , l’Ajuntament  Ple acordarà.” 
 
El Sr. Gabriel Vicens digué que estaven d’acord amb les inversions que es facin al 
municipi, però que també troben que en aquest Pla E l’equip de govern ha actuat amb 
improvisació, i no ha apostat per les noves tecnologies.   Al que el Sr. Batlle contestà 
que hi ha plans en un futur per aplicar aquestes noves tecnologies.  
 
Els reunits, per majoria dels assistents, (10 vots a favor: 6 PP, 3 PSM-EN, 1 PSOE; i 1 
abstenció: UM), acorden : Aprovar la proposta abans descrita i l’acord contingut a la 
mateixa. 
 
 
5.-  PRECS I PREGUNTES 

Per part del regidor Sr. Gabriel Vicens, del grup m unicipal PSM-EN, es 
varen formular el següent prec: 
-Atès l’èxit de participació que hi va haver-hi a la duatló organitzada per la Penya 
Blaugrana el novembre passat, demanam a l’Ajuntament que doni suport o impulsi 
aquesta activitat esportiva de cara a l’any que ve, oferint tot el suport possible als 
organitzadors d’aquesta activitat.  
  
 
 Per part del regidor Sr. Miquel Perelló Gelabert, d el grup municipal PSOE, 
es va formular el següent prec: 
-Hem vist  que alguns camins rurals de terme es troben en mal estat, pel que fa a 
voreres i asfaltat. Deman que aprofitant que hi ha personal contractat per l’Ajuntament, 
que es dediquin a aquestes tasques. 
 
  

Per part del regidor Sr. Gabriel Vicens, del grup m unicipal PSM-EN, es 
varen formular les següents preguntes: 
-El grup polític del PSM-Entesa Nacionalista demana al batle de Llubí els criteris que 
s’han utilitzat per distribuir la concessió de subvencions per a l’any 2009 a entitats 
culturals i esportives de Llubí. També vol conèixer si la quantitat de 11.830 € és el total 
de la partida pressupostària corresponent o si resta crèdit, i la comparació aproximada 
amb la quantitat invertida en aquest mateix concepte l’any 2008.   Li contestà el Sr. 
Joan Ramis  dient que el procediment  ha estat el mateix de sempre, o sigui,  es remeten 
uns impresos per què les associacions les omplin i presentin davant l’Ajuntament.  En 
aquestes sol·licituds, a més,  fan constar els seus ingressos i despeses, justifiquen la 
subvenció de l’any anterior i demanen la subvenció per enguany.   El Sr. Gabriel Vicens, 
contestà que amb els criteris està d’acord, encara que es tindria que tenir en compte que 
hi ha entitats que presten un major servei, que fan feina més persones que en altres i que 
s’ha d’intentar trobar una formula equitativa entre subvenció donada i serveis prestats.    
 
 



-El grup polític del PSM-Entesa Nacionalista demana al batle de Llubí quina partida es 
consigna als pressuposts de 2010 per a l’asfaltat dels carrers i per al seu manteniment, 
ja que el PSM-.Entesa Nacionalista està preocupat pel mal estat de molts carrers i la 
deficient conservació dels mateixos.  En aquest sentit demana si hi ha alguna 
planificació o programa d’actuacions previst.     Li contestà el Sr. Batlle dient que el 
crèdit de la partida no és suficient per asfaltar així com toca.  Hi ha camins que s’han 
d’asfaltar tot de nou i que ja es va fer un projecte  que va resultar molt car.  Al pressupost 
de l’any 2010, la partida té un crèdit de 20.000 euros i que en cas de que en surtin 
subvencions aquest Ajuntament s’acollirà.   El Sr. Gabriel Vicens, replicà que el que s’ha 
de fer és una planificació a llarg termini. 
 
- El grup polític del PSM-Entesa Nacionalista demana al batle de Llubí que expliqui la 
informació apareguda a la publicació periòdica “sa Plaça” sobre la polèmica de la 
titularitat de la cisterna del carrer Miquel Pons i la denuncia posada a l’Ajuntament. 
Li contestà el Sr. Batlle dient que això és una baralla entre veïns, que l’Ajuntament ha 
intentat que es posin d’acord i ha estat impossible.  Creu que l’equip de govern ha obrat 
bé, ja que ha concedit la llicència d’acord amb els informes tècnics favorables.  Al que el 
Sr. Gabriel Vicens demanà si el citat pou constava com a domini públic , al que el Sr. 
Rafael Alomar replicà que les NNSS diuen que si , i el cadastre i una escriptura  pública 
diuen que no. 
 
-El grup polític del PSM-Entesa Nacionalista demana al batle de Llubí que expliqui 
perquè alguns grups polítics varen tenir l’oportunitat de tractar i negociar els 
pressuposts i d’altres no.  Fa diferències l’equip de govern amb el diferents grups de 
l’oposició?    Li contestà el Sr. Batlle dient  que no hi ha distincions, que l’Ajuntament està 
obert per a tots els grups polítics, al que el Sr. Francisco Castell Alomar manifestà que li 
havia arribat informació de què havien telefonat al regidor del PSOE per explicar-li els 
pressuposts.  Li contestà el Sr. Batlle dient que aquest regidor s’havia interessat pel 
pressupost i que va demanar que se li expliquessis un parell de partides i dubtes que 
tenia. Replicant el Sr. Gabriel Vicens que aquest era un assumpte molts seriós i molt greu 
ja que s’ha de tractar a tots els grups polítics per iguals i que els pressuposts municipals 
són “les lleis” municipals més importants per a un ajuntament i con sempre recorda han 
d’esser tractades amb més temps.   No és el mateix que es cridi a un regidor, o que 
aquest regidor s’interessi  per un assumpte a tractar.     

 
 
Per part del regidor Sr. Andreu Perelló Contestí, d el grup municipal UM, es varen 
formular les següents preguntes: 
-Aquesta pregunta era la mateixa que ja ha formulada el grup municipal PSM-EN, sobre 
el tracte diferent cap a uns i a altres grups de l’oposició, a més de què és molt greu que 
no s’hagi dit res fins ara, en aquest plenari.  El que demostra una falta de transparència 
de l’equip de govern i tornà a recordar al secretari que ha de dur una gravadora al plenari. 
 
-Sobre l’obra Cementiri Municipal.  El Sr. Andreu Perelló demanà si  es va realitzaran 
modificacions o es farà com estava previst inicialment.  Li contestà el Sr. Batlle dient que 
s’executarà d’acord amb el projecte original. 
 
 -Quins són els criteris per aprovar les factures que hi van a la Junta de Govern Local?  Al 
que el Sr. Joan Ramis contestà que hi ha empreses que presenta les corresponents 
factures, però que hi ha d’altres que només presenten rebuts o tiquets,  i es en aquests 
casos, quan l’interventor posa un asterisc indicant que no compleixen amb els requisits 
formals però si de fons. 



-Hi ha qualque projecte per a millorar l’enllumenat del municipi de Llubí?  Li contestà el 
Sr. Batlle dient que no, que no es pot fer una inversió per l’enllumenat ja que l’Ajuntament 
té un projecte per canviar tot l’enllumenat públic del municipi que puja a un milió i mig 
d’euros i que les subvencions que han sortit només han subvencionat un percentatge 
molt baix pel que l’Ajuntament ha de renunciar.  
 
 
Per part del regidor Sr. Miquel Perelló Gelabert, d el grup municipal PSOE, es va 
formular la següent pregunta: 
-Si l’Ajuntament té assegurança de responsabilitat civil en cas de patrocini de qualque 
activitat que es desenvolupi al municipi?  Al que el Sr. Batlle contestà que es té una 
assegurança de responsabilitat civil però només per l’Ajuntament.  
 
 
Sense més assumptes a tractar, per ordre del Sr. President s’aixecà la sessió, a l'hora 
assenyalada a l’inici, del que com a secretari, certifico. 
 
Vist-i-plau 
El batlle,  
 
 
 
 
Tomàs Campaner Ferragut   Raimundo Tomás Montis Sastre 


