ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
15 DE MARÇ DE 2010
Data: 15 de març de 2010
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Inici: 20,00 hores
Fi: 21,10 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 ordinària de dia 18 de
gener de 2010), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per unanimitat
dels assistents
2.EXAMEN I APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DELS SERVEIS
ELECTRÒNICS.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 8 de març de 2010, que deia:
“El recent desenvolupament tecnològic al camp de la informació i la comunicació permet
fer realitat una administració més eficaç i més eficient en la prestació de serveis als
ciutadans.
L’administració electrònica permet, a més, una
transparent.

administració més participativa i

L’Ajuntament de Llubí pretén impulsar i potenciar l’administració electrònica amb l’objectiu
de facilitar les relacions amb els ciutadans, les empreses i les altres administracions i
entitats, i en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets i deures als ciutadans.

Aquesta Batllia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:
1.- Aprovar l’Ordenança que regula l’ús dels mitjans electrònics en l’activitat
administrativa municipal, i les relacions de l’administració amb els ciutadans mitjançant la
utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.
2.- Exposar l’ordenança reguladora dels Serveis Electrònics 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 del la Llei 7/1985, reguladora de les 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 del grup municipal PSM-EN, Sr. Gabriel Vicens es va demanar quins
serveis es començarien a prestar, al que l’infrascrit informà que es durà un registre
electrònic juntament amb el registre general, es penjaran les actes de Plenari i Junta de
Govern, es podrà pagar els diferents tributs municipals, així com demanar llicències
urbanístiques.
Per part del regidor del grup municipal PSOE, Sr. Miquel Perelló Gelabert es va
manifestar que considera que és un servei positiu per a la ciutadania. Tot això demanà
que al cap d’un temps prudencial, mig any per exemple, es dugui al plenari un balanç del
que ha suposat aquest servei per tal de poder introduir millores si s’escau.
Els reunits, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent General,
per majoria (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.
3.- EXAMEN I APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER A L’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL.
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 8 de març de 2010, que deia:
“En data 21 de setembre de 2009, per l’Ajuntament Ple es va aprovar la modificació de
l’Ordenança que regula el preu públic per la prestació del servei d’Escoleta Municipal.
Aquesta aprovació provisional es va publicar al BOIB núm. 146 de data 6 d’octubre de
2009, i al no presentar-se cap reclamació en contra, i després de la seva publicació al
BOIB núm. 172, de data 24 de novembre de 2010, va entrar en vigor.
Aquesta Batllia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:
1.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic
per la prestació del servei d’Escoleta Municipal.
2.- Exposar l’ordenança reguladora del preu públic per a l’escoleta infantil municipal a
informació pública per termini de 30 dies a efectes de presentació d'al·legacions.

3.- D'acord amb el que disposa l'article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 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 del grup municipal PSOE, Sr. Miquel Perelló Gelabert es va
manifestar que de la mateixa manera que va donar suport als preus de l’escoleta, creia
que aquesta modificació puntual no suposa una revisió massa profunda per la qual cosa
donava suport.
Els reunits, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent General,
per majoria (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.
4.- EXAMEN I APROVACIÓ ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL DE MALLORCA I EL CENTRE BALEARS EUROPA PER LA CREACIÓ
DEL PUNT D’INFORMACIÓ EUROPEA (PIE)
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 8 de març de 2010, que deia:
“Assabentat de la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
el Centre Balears Europa, mitjançant el qual es pretén, entre altres finalitats, difondre
la informació que emana de les institucions europees a través de la creació de Punts
d’Informació Europea (PIE) a l’illa de Mallorca que cobreixi el total de municipis,
l’Ajuntament de Llubí, es compromet:
a) A crear al municipi de Llubí un Punt d’Informació Europea (PIE) en el marc del
conveni abans esmentat i a habilitar l’espai físic adient per dur a terme aquests
serveis a favor dels ciutadans.
b) Que la Biblioteca Municipal, a partir dels recursos humans i materials,
assumeixi les tasques del Punt d’Informació Europea, i nomenar a la Sra.
Antònia Llompart Quetglas, cap de biblioteca, responsable tècnic del PIE
c) A nomenar al Sr. Tomàs Campaner Ferragut, batlle del municipi, per què es
faci càrrec de la direcció del PIE i sigui l’interlocutor amb el Consell de
Mallorca i el Centre Balears Europa.
L’Ajuntament de Llubí, per mantenir actiu aquest Punt d’Informació Europea (PIE)
rebrà el suport del Centre Balears Europa i del Consell de Mallorca previst en el
conveni abans esmentat.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
Per part del regidor del grup municipal UM, Sr. Andreu Perelló demanà si aquest serveis
d’informació el prestarà directament l’Ajuntament, al que el Sr. Tomàs Campaner informà
que aquest servei s’instal·larà a la Biblioteca Municipal i es podrà consultar a través de la
bibliotecària els diferents programes europeus, beques, ajudes econòmiques,
subvencions, etc.

Per part del regidor del grup municipal PSOE, Sr. Miquel Perelló Gelabert es va
manifestar que considerava que és un servei més que es pot oferir a gent jove o
empresaris emprenedors.
Els reunits, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent General,
per majoria (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.- PROPOSTES D’URGÈNCIA .Per part del regidor del grup municipal PSM-EN, Sr. Gabriel Vicens es va manifestar la
seva queixa ja que com sempre, les propostes se duen per urgència, i el seu grup
municipal no té temps per estudiar-les.
Prèvia declaració d’urgència, acordada per majoria dels assistents (7 vots a favor: 6
PP, 1 PSOE; 3 vots en contra: PSM-EN, i 1 abstenció: UM) que representa el vot
favorable de la majoria absoluta legal, es va tractar el següent assumpte:
1.- EXAMEN I APROVACIÓ ORDENANÇA DE TRÀNSIT.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 15 de març de 2010, que deia:
“Vistes les necessitats d’aquesta localitat, procedeix dur a terme una regulació del
trànsit i del procediment administratiu sancionador regulador de les multes.
Amb aquesta Ordenança se pretén evitar renous, infraccions dins el casc urbà de la
localitat i terme municipal i imposar sancions a les persones infractores.
Aquesta Batllia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
1.- Aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora del Trànsit del municipi de Llubí tal
com apareix redactada.
2.- Exposar l’ordenança reguladora del trànsit 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 del grup municipal PSM-EN, Sr. Francisco Castell Alomar es va
manifestar que per què es dua per urgencia i que no contemplava les persones
autoritzades per efectuar la recaptació de les multes, al que el Sr. Batlle replicà que era
per guanyar dos mesos , que és el temps que es tardaria en celebrar el proper plenari i
que les persones encarregades de les recaptació serien les mateixes que les que duu
qualsevol recaptació del qualsevol secció o tribut.
Els reunits, prèvia deliberació, per majoria (7 vots a favor: 6 PP, 1 PSOE; 4
abstencions: 3 PSM-EN, 1 UM) acorden : Aprovar la proposta abans descrita i l’acord
contingut a la mateixa.

6.- PRECS I PREGUNTES
Per part del regidor Sr. Gabriel Vicens, del grup municipal PSM-EN, es
varen formular el següent prec:
- Que es canviï l’enunciat de l’Ordenança de Tràfic per Ordenança de Trànsit.
Per part del regidor Sr. Miquel Perelló Gelabert, del grup municipal PSOE
es va formular els següent precs:
-Deman que les pasteres que s’ubiquen davant el centre parroquial damunt de la
voravia, que fan nosa als vianants, que es duguin a un punt on puguin fer la seva
funció, que és la d’embellir el poble.
-Hem vist que s’han pintat, avui mateix, ratlles grogues al carrer de la creu i altres vies.
Deman que la policia municipal controli que no s’estacioni en aquests indrets, que es
faci una campanya d’informació, i fins i tot, deman que en cas de reincidència es multi
als infractors, ja que si no és així no te cap sentit pintar les ratlles.
Per part del regidor Sr. Gabriel Vicens, del grup municipal PSM-EN, es
varen formular les següents preguntes:
-Davant informacions aparegudes a la premsa sobre al dificultat de disposar de bosses
específiques per a residus orgànics a la Mancomunitat i atès que sembla que s’han
retirat alguns contenidors, el grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista demana al
batle de Llubí sobre possibles canvis o alteracions de la política municipal de residus.
Li contestà el Sr. Batlle dient que encara reben bosses específiques per a residus
orgànics. Hi ha municipis que ja no utilitzen i des de la Mancomunitat es farà una
proposta per què els supermercat retirin aquest tipus de bosses per biodegradables.
Des de la FELIP ens diuen que s’ha de dur a terme un programa de formació per la
gent. A part de tot això, el terme municipal de Llubí, disposa d’un Punt Verd per
reciclar, on hi ha també un vigilant i a part, s’ha fet una millora consistent en anivellar
els terrenys de les dues finques. El Sr. Gabriel Vicens replicà que en un anterior
Plenari es va aprovar una moció del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista amb els
vots favorables de l’equip de govern que deia tot el contrari del que s’ha fet, també
considera il·lògic que el Punt Verd estigui a dos quilometres del casc urbà i a més a
més, que es llevin els contenidors del casc urbà., i també demanà per què serveixin
les comissions Informatives, ja que és la primera informació que tenen sobre
l’anivellament dels terrenys del Punt Verd.
-L’estat de l’asfaltat d’alguns carrers i sortides del poble segueixen estant en molt mal
estat. El PSM-Entesa Nacionalista demana al batle de Llubí quina previsió o
planificació té feta l’Ajuntament. Li contestà el Sr. Batlle dient que quan passi el mal
temps s’arreglaran els clots que hi ha als carrers.
-Els pagaments de factures que s’han fet durant el 2009 i aprovades per comissió de
govern ascendeixen a 183.694 € i per decret de batlia 140.947 €, el que suposa un
43,4% del total dels pagaments. Considera el batle de Llubí que és un percentatge
adequat o semblant a altres anys? Li contestà el Sr. Batlle dient que les factures que
es duen a Comissió de Govern s’aproven i paguen tot d’una, mentre que les factures
que s’aproven per decret de Batllia, estan pendents de pagament i s’estan fen les
transferències poc a poc, mentre que el Consell de Mallorca i el Govern Balear paguin
les deutes que tenen amb l’Ajuntament de Llubí.

-Respecte al cotxe de policia que s’ha adquirit darrerament per l’Ajuntament, el PSMEntesa Nacionalista vol saber quin ha estat el cost total per a l’Ajuntament. Li contestà
el Sr. Batlle dient que l’Ajuntament només es fa càrrec d’uns dos mil euros, que
equival a un deu per cent del total.
Per part del regidor Sr. Miquel Perelló Gelabert, del grup municipal PSOE
es va formular les següent preguntes:
-Arran de la reunió que es fa fer amb joves sobre educació sexual, tenc constància
que es va fer una llista de joves per a participar en activitats o altres actuacions,
deman en quin estat es troba el tema i informació del que es va fer i del que es preveu
fer.
Li contestà el Sr. Batlle dient que es va celebrar una reunió de joves i que es
varen mostrar predisposats per a participar en diverses activitats, però a l’hora de
realitzar l’activitat, només es varen presentar la meitat, a més, s’ha obert un compte a
la xarxa social facebook, que informa de les activitats per als joves de Llubí.

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

