ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
17 DE MAIG DE 2010
Data: 17 de maig de 2010
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Inici: 20,00 hores
Fi: 22,35 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 15 de
març de 2010).
Per part del Batlle, Sr. Tomàs Campaner es va manifestar que al punt sisè de l’ordre del
dia, referit a Precs i preguntes.- allà on diu que “...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.”, ha de dir: “Hi ha municipis que ja les han
esgotades, per la qual cosa des de la Mancomunitat es farà una proposta als
supermercats per què en lloc de bosses de plàstic, utilitzin bosses biodegradables.”
Sotmès a votació el citat esborrany, va ésser aprovat per unanimitat dels assistents, amb
l'esmena presentada.
2.- EXAMEN I APROVACIÓ ORDENANÇA PUBLICITAT DINÀMICA.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 7 de maig de 2010, que deia:
“En data 15 d’abril de 2010 es va iniciar mitjançant providència de batllia l’expedient per a
l’aprovació de l’Ordenança reguladora de la publicitat dinàmica.
Vist l’estat en què es troben determinats carrers del municipi, una vegada repartida
propaganda, és intenció de l’Ajuntament el regular tot tipus de publicitat, incorporant un

petit registre dels publicistes, així com regular la llicència prèvia i les bonificacions per a
les entitats, empreses, associacions i comerços domiciliats al terme municipal de Llubí.
Aquesta Ordenança regula tot tipus de propaganda (manual, domiciliària, oral...) i les
excepcions (publicitat electoral, publicitat de les Administracions Públiques, seguretat, ...)
Aquesta Batllia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:
1.- Aprovar l’Ordenança que regula la publicitat dinàmica.
2.- Exposar l’ordenança reguladora de la publicitat dinàmica 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 si
per part de les associacions, entitats, etc., de Llubí, es tendria que pagar qualque taxa, al
que el Sr. Batlle respongué que no.
Per part del regidor del grup municipal PSOE, Sr. Miquel Perelló Gelabert es va
manifestar que considerava que tot el que és regular una activitat per tenir-ne
coneixement d’ella prèviament és positiu per a l’ajuntament, al mateix temps volia dir que
en començar a regir aquesta norma, es faci una difusió a les entitats cíviques del municipi
per tal d’informar-los de les passes a fer per a publicitat els seus actes.
Els reunits, vist el dictamen 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
íntegrament la Proposta de la Batllia abans descrita i conseqüentment, l’Ordenança
reguladora de la publicitat dinàmica.
3.- EXAMEN I APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 7 de maig de 2010, que deia:
“En data 15 d’abril de 2010, s’inicia mitjançant providència de la batllia l’expedient per
a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i
realització d’activitats en les instal·lacions esportives municipals.
La darrera modificació de la citada Ordenança es va aprovar pel Plenari de dia 19 de
maig de 2008, i després d’’haver estat publicada al BOIB núm. 106 de data 31 de juliol de
2008, sense que s ’haguessin presentat reclamacions i al·legacions, va entrar en vigor el
dia següent.
La modificació que ara es pretén és degut a la construcció per part de l’Ajuntament, d’una
pista de pàdel al Poliesportiu Municipal, i la d’especificar i regular amb més claredat les
taxes esportives, sense la modificació de l’import que establia la modificació anterior.

Vist l’estudi econòmic-financer de l’interventor municipal, on consta que aquest serveis
és deficitari, però considerant que és més important que els llubiners puguin gaudir de
totes les activitats que es desenvolupen al Poliesportiu (futbol, futbet, pàdel, piscina, etc.)
l’intenció d’aquest Ajuntament és la de no modificar les actuals taxes.
Aquesta Batllia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:
1.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la
prestació de serveis i realització d’activitats en les instal·lacions esportives municipals.
2.- Exposar la present ordenança 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 PSM-EN, Sr. Gabriel Vicens, es va demanar per
què no es feia un carnet pels llubiners per utilitzar la pista de pàdel, al que el Sr. Batlle
contestà que volen veure l’evolució d’aquesta pista i que altres pobles tenen separat la
taxa de l’ús de la pista de pàdel respecte a altres instal·lacions municipals.
Per part del regidor del grup municipal PSOE, Sr. Miquel Perelló Gelabert es va
manifestar que aquesta ordenança en tant que bonifica als usuaris del municipi, i al seu
veure no hi ha taxes abusives que tenguin com a objectiu l’enriquiment de les arques en
detriment de l’activitat esportiva.
Els reunits, vist el dictamen 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
íntegrament la Proposta de la Batllia abans descrita i conseqüentment, la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització
d’activitats en les instal·lacions esportives municipals.
4.- EXAMEN I APROVACIÓ ORDENANÇA RESIDUS URBANS.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 7 de maig de 2010, que deia:
“En data 19 d’abril de 2010, s’inicia mitjançant providència de la batllia l’expedient per
a l’aprovació de l’Ordenança de Residus.
L’objectiu d’aquesta Ordenança és regular les competències, els drets i deures dels
ciutadans, la programació, la recollida, el parc verd i àrees d’aportació, així com
tipificar les infraccions i les corresponents sancions en cas de no complir amb
l’Ordenança de Residus.
Aquesta Ordenança és similar a la d’altres municipis que integren la Mancomunitat del
Pla de Mallorca, adaptant-se a les particularitats del terme municipal de Llubí.
Aquesta Batllia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:
1.- Aprovar l’Ordenança de Residus.

2.- Exposar la present Ordenança de Residus 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 si en
Llubí està previst realitzar àrees d’aportació i qui és qui decideix aquestes àrees, al que el
Sr. Batlle contestà que a Llubí no hi ha lloc i es necessiten complir els requisits de les
àrees d’aportació, el que no es pot complir. El Sr. Vicens recordà que a Llubí tenim un
Punt Verd molt allunyat del casc urbà. El Sr. Tomàs Campaner contestà que aquest Punt
Verd funciona però que és veritat que millor si estigués dins el casc urbà, però no hi ha
solar on ubicar-lo, al que el Sr. Vicens replicà que s’està fent una Ordenança quant no hi
ha instal·lacions i després de que el regidor del PSOE, Sr. Miquel Perelló mostrés unes
fotos d’acumulació de fems, afegint que si el Punt Verd estigués dins el casc urbà
s’evitarien aquestes acumulacions.
Per part del regidor del grup municipal PSOE, Sr. Miquel Perelló Gelabert es va
manifestar que considerava que en ser una Ordenança que s’aplicarà a tots els habitants
de manera freqüent, seria bo editar un tríptic, o full informatiu per a donar a conèixer els
principals aspectes d’aquesta Ordenança, de manera que ningú pugui al·legar
desconeixement en cas de cometre alguna infracció.
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General, per majoria
(7 vots a favor: 6 PP, 1 PSOE, i 4 abstencions: 3 PSM-EN, 1 UM), acorden aprovar
íntegrament la Proposta de la Batllia abans descrita i conseqüentment, l’Ordenança de
residus urbans.
5.- EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES
SUBSIDIÀRIES.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 3 de maig de 2010, que deia:
“Aquest Ajuntament té en tramitació la modificació puntual de les Normes Subsidiàries
de Planejament Urbanístic Municipal relativa al canvi de qualificació urbanística
d’Equipament Docent i Espais Lliures Públics, amb la finalitat darrera de poder
construir una Escoleta municipal per infants entre 0 i 3 anys en els terrenys del solar
del C/ Metge Sbert cantonada amb l’Av. son Marget.
El passat divendres 23 d’abril la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme
i Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, va adoptar l’acord d’informar negativament
la Modificació pretesa en base als acords presos per la Comissió de Patrimoni Històric
i la Ponència Tècnica de la CIOTUPH, que senyalaven que l’edificació del solar del C/
Metge Sbert cantonada amb l’Av. Son Marget emmascara la visió del Molí de son
Rafal i la requalifiacció de l’esmenat solar d’espai lliure a equipament docent, així com
la requalificacions de part dels terrenys del polisportiu i part dels terrenys de la
Farinera d’equipaments a espai lliure públic, és fraudulenta per quant els terrenys del
polisportiu i de la farinera en realitat es destinen o destinaran a aparcament.

Aquest Ajuntament està en total desacord amb l’acord adoptat per la CIOTUPH, ja que
de cap de les maneres la construcció d’una edificació de planta baixa pot
emmascarar la visió del molí de son Rafal i la possibilitat de construir
aparcaments als espais lliures públics ve donada per les actuals Normes
Subsidiàries aprovades definitivament en data 25/01/02 pels mateixos partits que
ara ens la informen negativament.
Aquest acord, que encara no es ferma en via administrativa ens deixa les següents
possibilitats:
1.- Recórrer l’informe emès per la CIOTUPH, tant en via de reposició com en via
contenciós - administrativa, sense que es puguin simultanejar ambdós recursos. El
recurs de reposició decideix el mateix òrgan que ens ha denegat la modificació per lo
que hi ha mínimes possibilitats de que prosperi. El recurs contenciós - administratiu
seria hipotecar el poble ja que duraria anys amb els diners corresponents.
2.- Seguir amb la tramitació elevant l’expedient davant el Consell Consultiu de les Illes
Balears, ja que és l’organisme que té la darrera paraula per autoritzar la Modificació
pretesa. Aquesta possibilitat es pot iniciar amb l’actual informe de la CIOTUPH,
recorregut o no.
3.- Plantejar una nova modificació, en el mateix sentit, canviant els terrenys del
polisportiu i de la Farinera per altres mes idonis i mantenint el solar del C/ Metge Sbert
cantonada amb l’Av. Son Marget com equipament docent per fer l’Escoleta. Això
implicaria fer un altra modificació que acabaria decidint el mateix òrgan polític que ara
ens ha desestimat l’esmentada modificació.
4.- Iniciar els tràmits per comprar terrenys ja qualificats com equipament per poder-hi
construir l’Escoleta. Aquesta possibilitat es limita al solar que va adquirir l’Ajuntament
al Polisportiu o al solar de Ca Ses Monges. No obstant, aquesta possibilitat és més
cara però no depèn del Consell de Mallorca.
5.- Iniciar els tràmits per comprar terrenys i requalificar-los com equipament per poderhi construir l’Escoleta.
Per últim, fer constar que la construcció de l’Escoleta és un benefici pel municipi i els
seus habitants. No es compren que per motius de partits es vagi contra els habitants
d’un municipi.
A part d’això, la modificació esmentada va superar el tràmit de la consulta prèvia.
Per tot això, es proposa:
1.- Fer constar el nostre malestar i desil·lusió amb el Consell de Mallorca, ja que per
motius polítics han deixat sense Escoleta municipal al nins i nines de Llubí.
2.- Que s’ajudi per part de tots els representants dels grups municipals d’aquest
Ajuntament a que convencin als seus representants al Consell de Mallorca perquè no
ens bloquegin la possibilitat de construir a dit solar l’Escoleta que és tan necessari pels
nins i nines de Llubí. “

Per part del regidor del grup municipal PSM-EN, Sr. Gabriel Vicens, es va manifestar que
aquesta proposta destil·la intencionalitat de voler dir que uns partits politics han anat en
contra de l’escoleta, el que és molt poc seriós per part de l’equip de govern. Els
representants dels partits que varen denegar aquesta modificació, ho varen fer d’acord
amb els informes tècnics (Patrimoni, Col·legi d’Arquitectes, etc.) que desaconsellaven
votar a favor de la proposta. Aquests informes tècnics deien, per quasi unanimitat, que
es votés en contra de la proposta de modificació.
El grup municipal PSM-EN està a favor de fer l’escoleta en el solar del carrer Metge Sbert
però sempre que estigui dins la legalitat. Votar en contra de tots els informes tècnics és
una gran irresponsabilitat i l’estranya que el representant del Partit Popular votessin en
contra dels informes tècnics. Analitzant les possibilitats de la proposta de Batllia, la de
remetre la modificació al Consell Consultiu de les Illes Balears, on hi ha poques
possibilitats de què donin la raó a l’equip de govern, i les altres possibilitats no donen
solució i no especifiquen el que vol l’equip de govern. Per tant, el grup municipal PSMEN vota en contra tant del punt primer i segon de la proposta de la Batllia. Del punt
primer, per que anar en contra del Consell de Mallorca i de la Comissió Tècnica està fora
de lloc, i respecte al punt segon, ell no pot dir al representant del PSM-EN al Consell de
Mallorca, que vagi en contra dels informes tècnics, ja que seria una gran irresponsabilitat.
El Sr. Batlle replicà que el que és una irresponsabilitat és el que des de el Consell de
Mallorca ens aturin la construcció de l’escoleta que tant perjudica als nins i nines de Llubí.
A més, les nostres Normes Subsidiàries ens permeten realitzar aquesta modificació. Al
que el Sr. Vicens replicà que si les formes a la reunió que va tenir amb la comissió
Tècnica no varen ser les correctes, ell és el primer en solidaritzar-se amb l’equip de
govern, però que no es poden aprovar per part dels representants polítics en contra dels
informes tècnics.
Per part del regidor del grup municipal UM, Sr. Andreu Perelló Contestí, es va manifestar
que ell no vol entrar en si és un tema polític o no, però que si l’agradaria que l’equip de
govern, hagués demanat als tècnic de l’ajuntament informes per saber la seva opinió al
respecte. També manifestà que els serveis tècnics externs, no han fet una feina efectiva .
Per part del regidor del grup municipal PSOE, Sr. Miquel Perelló Gelabert es va
manifestar que la seva agrupació, en un principi havia considerat que l’opció de fer
l’escoleta devora les pistes poliesportives era prioritari, tot i això, no ens oposaren al seu
moment al canvi d’ubicació, ja que el fet de poder tenir escoleta era més important que la
ubicació d’aquesta. Per això vaig defensar la idea de fer l’escoleta tot i el canvi
d’ubicació. Per tant queda clara la postura de la nostra agrupació, la necessitat de fer una
escoleta de 0 a 3 anys en condicions.
En al·legar el Consell motius tècnics per a no concedir la requalificació del solar del qual
estam parlant, considerem que ara el que s’ha de fer és iniciar els tràmits per fer
l’escoleta devora les pistes poliesportives i no enrocar-se en un procés llarg i que
segurament no durà enlloc.
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General, per majoria
(6 vots a favor: PP; 4 vots en contra: 3 PSM-EN, 1 UM; i 1 abstenció: PSOE), acorden
aprovar íntegrament la Proposta de la Batllia.
6.- EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA RETIRADA CONTENIDORS DEL CASC
URBÀ.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 6 de maig de 2010, que deia:

“El Plenari de caràcter ordinari de dia 20 de juliol de 2009 va aprovar per unanimitat
una moció del grup municipal PSM – Entesa Nacionalista on s’adoptava els següents
acords:
-

-

Instal·lar més punts de reciclatge a l’àrea urbana de Llubí amb els contenidors
específics pertinents.
Que els punts de reciclatge incorporin contenidors específics de matèria
orgànica.
Que els punts de reciclatge es retiri al més aviat possible el material acumulat
fora dels contenidors evitant la imatge de deixadesa i de mala gestió ambiental
que provoca.
Que s’incentivi la recollida selectiva porta a porta amb noves campanyes i amb
el repartiment de material, bosses i recipients a tal efecte.

Al mateix Plenari vaig comentar, com a màxim responsable de l’equip de Govern, que
votàvem a favor de la moció per estudiar-la amb deteniment tal i com consta a l’acta
de Plenari, aprovada per majoria absoluta dia 30 de juliol de 2009.
Transcorregut quasi un any des de l’aprovació de la moció i veien i estudiant, tant a
nivell municipal com a nivell de Mancomunitat, creiem oportú la retirada del
contenidors de la via urbana i potenciar el Punt Verd de Llubí que ja disposa de
contenidors per recollir totes les fraccions de residus municipals, amb un horari ampli i
una persona específica per l’ajuda.
També se fomentarà una campanya de conscienciació pel reciclatge per tota la
població en general i els ciutadans que no reciclin en particular.
Per tot això, el Ple adopta el següent ACORD:
1.- Retirar els contenidors dins el nucli urbà del terme municipal de Llubí.
2.- Fomentar les campanyes informatives per incentivar la recollida porta a porta.”
Per part del regidor del grup municipal PSM-EN, Sr. Gabriel Vicens, es va manifestar que
aquesta proposta fa referència a una moció presentada pel seu grup. D’una part no
estan d’acord amb la retirada dels contenidors del casc urbà, i d’altra part, tornà recordà
que el Punt Verd està allunyat del casc urbà, sí que estam d’acord amb la retirada dels
contenidors de matèria orgànica, pel que el seu vot serà negatiu.
Per part del regidor del grup municipal PSOE, Sr. Miquel Perelló Gelabert es va
manifestar que als punts d’ubicació de contenidors, o bé no n’ha d’haver cap, o bé n’hi ha
d’haver prou i en condicions per tal de donar servei i que no es converteixen en
abocadors descontrolats dins el cas urbà com està passant.
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General, per majoria
(7 vots a favor: 6 PP, 1 PSOE; 4 vots en contra: 3 PSM-EN, 1 UM), acorden aprovar
íntegrament la Proposta de la Batllia.
7.- EXAMEN I APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2006.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 7 de maig de 2010, que deia:

“La Comissió Especial de Comptes en data 15 de març de 2010 va informar
favorablement el Compte General del Pressupost General corresponent a l’exercici
2006.
L’esmentat Compte General amb els seus justificants, així com el dictamen de la
Comissió es va exposar al públic a partir del dia següent de la seva publicació al BOIB
(núm. 49 de dia 27 de març de 2010), per termini de 15 dies, durant els quals i 8 dies
més els interessats poguessin presentar reclamacions, esmenes i observacions,
d’acord amb l’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que no s’ha presentat cap reclamació, no essent necessari convocar de nou la
Comissió Especial de Comptes, procedeix dur el citat Compte General de 2006 al
Plenari per a la seva aprovació.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General, per majoria
(7 vots a favor: 6 PP, 1 PSOE; 4 abstencions: 3 PSM-EN, 1 UM), acorden aprovar
íntegrament la Proposta de la Batllia i conseqüentment, el Compte General corresponent
a l’exercici 2006.
8.- EXAMEN I APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2007.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 7 de maig de 2010, que deia:
“La Comissió Especial de Comptes en data 15 de març de 2010 va informar
favorablement el Compte General del Pressupost General corresponent a l’exercici
2007.
L’esmentat Compte General amb els seus justificants, així com el dictamen de la
Comissió es va exposar al públic a partir del dia següent de la seva publicació al BOIB
(núm. 49 de dia 27 de març de 2010), per termini de 15 dies, durant els quals i 8 dies
més els interessats poguessin presentar reclamacions, esmenes i observacions,
d’acord amb l’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que no s’ha presentat cap reclamació, no essent necessari convocar de nou la
Comissió Especial de Comptes, procedeix dur el citat Compte General de 2007 al
Plenari per a la seva aprovació.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General, per majoria
(7 vots a favor: 6 PP, 1 PSOE; 4 abstencions: 3 PSM-EN, 1 UM), acorden aprovar
íntegrament la Proposta de la Batllia i conseqüentment, el Compte General corresponent
a l’exercici 2007.
9.- EXAMEN I APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2008.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 7 de maig de 2010, que deia:

“La Comissió Especial de Comptes en data 15 de març de 2010 va informar
favorablement el Compte General del Pressupost General corresponent a l’exercici
2008.
L’esmentat Compte General amb els seus justificants, així com el dictamen de la
Comissió es va exposar al públic a partir del dia següent de la seva publicació al BOIB
(núm. 49 de dia 27 de març de 2010), per termini de 15 dies, durant els quals i 8 dies
més els interessats poguessin presentar reclamacions, esmenes i observacions,
d’acord amb l’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que no s’ha presentat cap reclamació, no essent necessari convocar de nou la
Comissió Especial de Comptes, procedeix dur el citat Compte General de 2008 al
Plenari per a la seva aprovació.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General, per majoria
(7 vots a favor: 6 PP, 1 PSOE; 4 abstencions: 3 PSM-EN, 1 UM), acorden aprovar
íntegrament la Proposta de la Batllia i conseqüentment, el Compte General corresponent
a l’exercici 2008.
10.- EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSM-EN I UM
SOBRE L’ELABORACIÓ D’UNA LLEI QUE REGULI LES CONSULTES POPULARS
A LES ILLES BALEARS.Es va donar lectura a la moció dels grups municipals PSM-EN i UM, la qual deia:

“En una democràcia, el poble és el dipositari de la sobirania i a ell li correspon el dret a
decidir el seu futur. Els pobles de les Illes Balears són titulars del dret
d’autodeterminació.
En un sentit més ampli, tot estat democràtic ha de garantir als seus ciutadans la
participació en els assumptes públics. El referèndum, com a institut de democràcia
directa, és una de les fórmules més poderoses de participació.
La desmotivació política, l’allunyament dels ciutadans dels afers públics i la baixa
participació electoral, són fenòmens creixents: la recepta per tractar l’apatia
democràtica és més democràcia. Convidar els ciutadans per decidir per si mateixos
qüestions de transcendència pública, sobretot si també se’ls reconeix el dret a
promoure les consultes, pot servir de revulsiu i d’aprofundiment democràtic.
L’Estatut recull la competència de desplegament sobre les consultes populars (art.
31.10), mentre que la Constitució Espanyola, incomprensiblement, reserva a l’Estat
l’autorització per a tota convocatòria (art. 149.1.32). El Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 d’octubre de 2001, va aprovar, per unanimitat, una proposició no de
llei que instava el Govern a elaborar una llei de consultes populars.
Això no obstant, no existeix encara una regulació dels referèndums per al conjunt de
les Illes Balears ni els d’abast illenc, mentre que la llei de bases de règim local i la llei
balear de règim local regulen la consulta popular municipal.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Llubí adopta els següents ACORDS:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Llubí afirma el dret a decidir el seu futur dels pobles
de les Illes Balears.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Llubí insta a l’elaboració d’una llei que reguli les
consultes populars a l’àmbit de les Illes Balears, incloses les consultes de caràcter
insular que han de ser competència dels Consells.
Tercer.- El Ple de l’Ajuntament de Llubí es compromet a col·laborar institucionalment
amb les iniciatives locals que pretenguin la celebració de referèndums.”
Per part del Batlle, Sr. Tomàs Campaner es va manifestar el següent: “Estam en
principi d’acord en que el poble és el dipositari de la sobirania, i en que per definició,
aquesta li correspon a ell. Això és cert, però només en part. La sobirania correspon,
segons l’article 1 del a Constitució espanyola de 1978, al poble espanyol en el seu
conjunt, i no a cada municipi en particular com vol suposar el PSM en aquesta moció.
Per tant el que és sobirà i decideix el seu futur és el poble espanyol, no Capdepera,
Petra, Ariany, etc... (per exemple).
Sobre el dret a l’autodeterminació, podem dir que és un concepte molt ampli i
indeterminat, poc definit.
Els municipis ja tenen dret a decidir sobre els seus propis interessos, però com és
lògic, en el marc de la Constitució i de la Legislació sobre el règim local. És a dir,
tenen dret d’autodeterminació en el marc de la Constitució i de les lleis.
Així tenim que l’article 25.1 de la Llei de Bases de Règim Local diu que “per a la gestió
dels seus interessos, i en l’àmbit de les seves competències, els municipis poden
promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics per satisfer les necessitats
i aspiracions de la comunitat veïnal”.
En el mateix sentit, l’article 25.2 del a mateixa llei diu que: “el municipi exercirà, en tot
cas, competències en els termes que la legislació estatal i autonòmica estableix”.
Estam d’acord amb la resta d’arguments de l’expositiu de la moció, ja que es basen en
fets objectius, però no podem acceptar la presència de la paraula autodeterminació tal
com l’entén el PSM, és a dir, en el sentit d’Independència, ja que el PSM es mostra
cada vegada més radical i independentista.
Per tant:
1. No estam d’acord amb el punt primer de la moció en base als arguments ja
explicats.
2. No estam d’acord amb el contingut del segon punt de la moció, ja que aquesta
és una qüestió que hauria d’impulsar si ho creu necessari, el seu partit al
Parlament de les Illes Balears, si creu que disposa dels suports necessaris per
dur-la endavant.
3. No estam tampoc d’acord amb el punt tercer, ja que l’ajuntament no es pot
comprometre a col·laborar amb iniciatives que no disposen de cobertura legal.”
Per part del regidor del grup municipal UM, Sr. Andreu Perelló Contestí, es va manifestar
que al municipi d’Inca, on l’equip de govern és del mateix partit que el de Llubí, sí que es
va admetre i es va aprovar aquesta moció i que el dret d’autodeterminació no està
contemplat a la Constitució però si a la Carta de Drets de l’ONU.

Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General, per majoria
(5 vots a favor: 3 PSM-EN, 1 PSOE, 1 UM; i 6 vots en contra: PP,), acorden rebutjar la
moció abans descrita.
11.- EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSM-EN RELATIVA
AL COMPLIMENTS DELS ACORDS SOBRE LA RECOLLIDA DE RESIDUS.Es va donar lectura a la moció del grup municipal PSM-EN, signada pel seu portaveu
Sr. Gabriel Vicens Mir, de data 22 d’abril de 2010, la qual deia:
“En el Ple municipal de 20 juliol de 2009, el PSM-Entesa Nacionalista va denunciar la
deficient gestió municipal pel que fa al tema de la recollida de residus. Va posar de
manifest a través d’una moció presentada al Ple que els contenidors urbans a Llubí
estaven massa sovint col·lapsats, amb residus per fora dels contenidors, que el
nombre i disposició dels contenidors específics (de paper, envasos i vidre) a la zona
urbana no era suficient i que no hi havia contenidors de matèria orgànica.
La moció presentada al Ple plantejava clarament els següents acords:
1.-Instal·lar més punts de reciclatge a l’àrea urbana de Llubí amb els contenidors
específics pertinents.
2.-Que els punts de reciclatge incorporin contenidors específics de matèria orgànica
(contenidors marrons).
3.-Que en els punts de reciclatge es retiri al més aviat possible el material acumulat
fora dels contenidors tot evitant la imatge de deixadesa i mala gestió
4.-Que s’incentivi la recollida selectiva porta a porta amb noves campanyes i
repartiment de material.
La moció presentada pel PSM-Entesa Nacionalista va ser votada i aprovada
íntegrament per unanimitat i, conseqüentment, amb vots de l’equip de Govern del PP.
Atès que ja ha passat massa temps (més de 9 mesos), i no s’han instal·lat més punts
de reciclatge amb contenidors específics, tampoc no s’han instal·lat contenidors de
matèria orgànica, segueix produint-se el col·lapse dels contenidors i la recollida
selectiva porta a porta no ha experimentat cap millora.
Atès que no s’han posat més punts de reciclatge (tal com estava acordat), sinó que
contràriament s’han retirat alguns dels existents en el poble sense donar cap
explicació ni preavís als grups municipals ni a la ciutadania en general.
Atès que en resposta a una pregunta del portaveu del PSM-Entesa Nacionalista al
darrer Ple, el batle va contestar que efectivament s’havien retirat aquests punts de
reciclatge i que més endavant es retirarien els restants
Atès que s’ha produït, en definitiva, un absolut incompliment dels acords aprovats al
Ple de l’Ajuntament de Llubí
Per tot això, el Ple adopta els següents ACORDS:
1. Que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Llubí respecti i compleixi, d’acord amb la
normativa vigent, els acords que s’aproven en el Ple de l’Ajuntament.

2. Que l’equip de Govern mostri més respecte democràtic i institucional, i que en cas
que es facin actuacions contràries als acords presos pel Ple de l’Ajuntament, s’informi
immediatament , amb temps i forma. “
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General, per
unanimitat, acorden aprovar la moció abans descrita.
12.- EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSM-EN SOBRE ELS
CASOS DE CORRUPCIÓ POLÍTICA.Es va donar lectura a la moció del grup municipal PSM-EN, signada pel seu portaveu
Sr. Gabriel Vicens Mir, de data 22 d’abril de 2010, la qual deia:
“La ciutadania de les Illes Balears veu amb preocupació i escàndol el seguit de casos
de corrupció política que, a més d’afers puntuals, ha afectat de ple les direccions
polítiques de PP i UM de l’anterior legislatura.
A nivell de garanties processals, s’ha de respectar el principi de presumpció
d'innocència, com és clar que la simple condició d'imputat no és motiu suficient per
comportar de manera automàtica l'abandonament de càrrecs públics; però sí cal una
reacció immediata i proporcional davant fets reprovables amb l’assumpció conseqüent
de responsabilitats polítiques, al marge de les responsabilitats penals que,
eventualment, es puguin determinar. Les exigències ètiques s’han d’imposar a
l'oportunitat i el corporativisme polítics.
Des d'aquest punt de vista, resultaria inadmissible que continuïn en càrrecs de màxima
responsabilitat persones que són formalment acusades de delictes relacionats amb la
corrupció en un pronunciament judicial dictat en el marc d'una instrucció.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Llubí adopta els següents ACORDS:
1) Expressar el seu total rebuig a qualsevol forma de corrupció vinculada a
l’exercici de la política i també expressar el compromís de tolerància zero vers
la corrupció i donar suport a totes les mesures per reaccionar-hi, des de la
investigació dels fets fins a les mobilitzacions ciutadanes.
2) Instar el Govern de les Illes Balears a continuar col·laborant amb la justícia
perquè surtin a la llum tots els eventuals casos de corrupció.
3) Instar el Govern de les Illes Balears i a totes les institucions públiques
afectades que prenguin les mesures adients per garantir el retorn dels doblers
públics defraudats en casos de corrupció.
4) Instar els partits polítics afectats per casos de corrupció a la regeneració
interna que superi l'etapa política anterior i el compromís clar en uns principis
ètics mínims en l'exercici de la funció política.
5) Instar el conjunt de partits i institucions a la màxima transparència, el rigor en
l’administració dels recursos públics, la tolerància zero amb els casos de
corrupció i la sortida de les persones que hi estiguin implicades.
6) D’acord amb el punt anterior, considerar que totes les persones contra les
quals s’hagi dictat acte de processament o obertura de judici oral o a les quals
un jutge hagi imposat mesures cautelars de caràcter penal, haurien de dimitir o
ser cessats dels seus càrrecs de responsabilitat política.

7) Instar a les Corts Generals i al Parlament de les Illes Balears a impulsar les
reformes legislatives necessàries per tal de revisar la situació institucional de
les persones processades així com el règim d’aforament.
8) Instar a les Corts Generals i al Parlament de les Illes Balears a emprendre les
reformes legislatives necessàries per tal d’impulsar mesures a favor d’una
major transparència en la gestió política, en especial en retre comptes
comprensibles en matèria econòmica, en la publicitat del patrimoni dels càrrecs
públics, i en favor de la participació dels ciutadans en les decisions
institucionals i en la militància política.
9) Instar el govern de l’estat a dotar dels recursos humans i tècnics suficients la
Fiscalia Anticorrupció i els serveis d’Inspecció de l’Agència Tributària a Balears.
10) L’ajuntament de Llubí es compromet a adoptar i aplicar normatives que
permetin retirar les fórmules de reconeixent (tals com títols, medalles o
exposició de retrats d’intenció honorífica) a les persones que hagin
desenvolupat tasques polítiques i sobre les quals hi hagi una sentència ferma
per delictes de corrupció política. “
Per part del regidor del grup municipal UM, Sr. Andreu Perelló Contestí, es va manifestar
que estava d’acord amb la moció però que votaria en contra, tota vegada que en dita
moció només es feia referència als partits polítics PP i UM, i que la corrupció és de
persones i no de partits. Al que el Sr. Gabriel Vicens replicà que estava d’acord però
que només a l’anterior legislatura hi havia quaranta imputats amb mesures cautelars
majoritàriament del PP i UM.
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General, per majoria
(4 vots a favor: 3 PSM-EN, 1 PSOE; i 7 vots en contra: 6 PP, 1 UM,), acorden rebutjar
la moció abans descrita.
13.- EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSM-EN SOBRE LA
INVESTIGACIÓ DELS CRIMS DEL FRANQUISME.
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PSM-EN, signada pel seu portaveu
Sr. Gabriel Vicens Mir, de data 22 d’abril de 2010, la qual deia:
“D’acord amb l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim
local de les Illes Balears, el grup municipal PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca
proposa al Ple d’aquest Ajuntament la discussió i aprovació de la següent moció:
Els processos de transició des de règims dictatorials cap a règims democràtics s’han
de regir, d’acord amb el que han establert les Nacions Unides, pel principis de veritat,
justícia i reparació. L’objectiu de la reconciliació no es assolir sobre la base de la
impunitat, sinó sobre les bases de l’acció de la justícia pels que hagin comès crims i de
la reparació a les víctimes.
En el cas espanyol, la transició a la democràcia va ser possible gràcies a un important
esforç de reconciliació per part de diferents sectors socials i polítics. Passats trenta
anys, cal completar el procés transicional amb una adequada aplicació dels principis
abans esmentats. Només així s’haurà conclòs vertaderament el procés democràtic.
La llei espanyola 52/2007, anomenada de Memòria Històrica, juntament amb la
normativa que la desenvolupa, constitueix una passa endavant en qüestions com el
reconeixement de les víctimes, però ha de ser completada amb una adequada

actuació dels poders públics i de la Justícia en assumptes com la identificació de les
víctimes i la investigació dels crims del franquisme.
Experts en dret penal internacional de tot el món coincideixen en la necessitat
d’abordar aquesta investigació dels crims de la guerra civil espanyola i de la posterior
dictadura. La seva més que probable tipificació com a crims de guerra i crims contra la
humanitat determina la seva imprescriptibilitat i la seva no afectació per la Llei
d’Amnistia de 1977, exclusivament referida a delictes polítics.
És per aquest motiu que resulten altament preocupants els actuals intents d’impedir i
aquesta investigació, fins a l’extrem de l’acusació de prevaricació al jutge Baltasar
Garzón. Aquests intents de criminalització estan mereixent la perplexitat i el rebuig
dels demòcrates de tot el món.
Per això:
1.
El Ple de l’Ajuntament de Llubí es declara favorable a la investigació dels crims
del franquisme, que ha de permetre completar la transició a la democràcia amb una
adequada aplicació dels principis, internacionalment reconeguts, de veritat, justícia i
reparació.
2. El Ple de l’Ajuntament de Llubí comparteix amb els demòcrates de tot el món el
rebuig més ferm als intents d’impedir i criminalitzar les investigacions dels crims de la
guerra civil espanyola i de la dictadura franquista.”
Per part del Batlle, Sr. Tomàs Campaner es va manifestar el següent: “És ben clar i
evidents que tots els crims mereixen ser investigats, perseguits i condemnats.
Ara bé, en un estat de dret com és el nostre, no es pot pretendre influir, des de fora,
sense cap tipus d’argument que no sigui de tipus legal en les decisions judicials.
Tothom té dret a fer servir les accions legals que li proporciona l’estat de dret per
defensar el que consideri just, i després ja seran els tribunals de justícia els qui li
donaran o llevaran la raó.
Per tant, si el jutge Baltasar Garzón no ha prevaricat, resultarà absolt de les
acusacions que pesen sobre ell, i podrà continuar les seves accions encaminades a
perseguir els crims del franquisme.
Si ha prevaricat, seran els mateixos tribunals que determinaran el càstig a les seves
actuacions. No seria just, ni de rebut, que si ha prevaricat, es fes amb ell la vista
grossa. tots els espanyols som iguals davant la llei.
Des del Partit Popular creiem que s’ha de respectar el treball dels jutges, i en aquest
cas, s’ha de respectar el treball del jutge que ha encausat Garzón.
Per part del regidor del grup municipal UM, Sr. Andreu Perelló Contestí, es va
presentar una esmena, consistent en eliminar el darrer paràgraf de la part expositiva
de dita moció, que deia: “És per aquest motiu que resulten altament preocupants els
actuals intents d’impedir i aquesta investigació, fins a l’extrem de l’acusació de
prevaricació al jutge Baltasar Garzón. Aquests intents de criminalització estan
mereixent la perplexitat i el rebuig dels demòcrates de tot el món.” , i també la paraula
“criminalitzar” del punt 2 dels acords, el que el grup municipal PSM-EN, va acceptar.
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General, per majoria
(6 vots a favor: 3 PSM-EN, 1 UM, i 1 PSOE; i 6 vots en contra: PP), acorden rebutjar la
moció abans descrita.

14.- PROPOSTES D’URGÈNCIA .- No es va presentar cap proposta.

15.- PRECS I PREGUNTES
Per part del regidor Sr. Miquel Perelló Gelabert, del grup municipal PSOE
es va formular els següent precs:
- De manera freqüent, als plenaris, s’aproven o es modifiquen Ordenances municipals,
com exemple, el d’avui. Aquestes Ordenances afecten a tota la població o part d’ella.
Crec que seria bo que l’ajuntament publicités més aquestes Ordenances mitjançant
fulls d’informació que arribessin a totes les cases, en concret aquelles que més
afectació tenen, com la que d’avui que fa referència als residus i que ja hem demanat
al seu moment, de manera que l’ajuntament hauria d’editar uns fulls d’informació o
tríptics periòdics per a informar a la població.
- Demano que l’actuació més urgent en infraestructures que es faci al municipi sigui la
substitució de la recollida de pluvials, no actuacions puntuals que no solucionen el
problema, el que fan és passar-lo a un altre punt.
Per part del regidor Sr. Francisco Castell Alomar, del grup municipal PSMEN, es va formular la següent pregunta:
A la darrera Junta de Govern Local, de dia 10 de maig de 2010, es va aprovar el
pagament d’una factura a favor del Sr. Pere Simonet Homar, advocat, a que
corresponia aquesta factura?
Li contestà el Sr. Rafael Alomar Ferragut, dient que
era pels seus serveis en un plet amb la Unitat d’Actuació del Born.

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

