
 

 

 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL  22  DE JUNY  DE 2010 
 
Data:  22 de juny de 2010 
Caràcter:  extraordinària urgent 
Convocatòria: primera 
Inici:  20,00  hores 
Fi:   20,32 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.- RATIFICACIÓ CARÀCTER URGENT CONVOCATÒRIA.-  
Oberta la sessió pel Sr. President, i exposat el caràcter urgent de la present convocatòria,  
per a l’adaptació del Reial Decret Llei 8/2010 de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, el qual entra en vigor dia 1 de juliol de 
2010, i vist que s’ha de modificar el Pressupost Municipal i l’annex de personal,  és 
necessari l’aprovació per l’Ajuntament Ple. 
 
Per part del portaveu del grup municipal PSM-EN, Sr. Gabriel Vicens, manifestà que el 
seu grup votaria a favor de la urgència si es retirava de l’ordre del dia el punt 3, ja que 
troba que no és d’urgència. 
  
Els reunits, prèvia deliberació, per majoria (10 vots a favor: 6 PP, 3 PSM-EN, i 1 PSOE; i 
1 abstenció: UM) , acorden ratificar el caràcter urgent de la convocatòria. 
 
 
2.- EXAMEN I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
A continuació, 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             
17 de maig de 2010. 
 
Per part del regidor del grup municipal UM, Sr. Andreu Perelló Contestí,  es va manifestar 
que a la pàgina 14  de l’esborrany de  l’Acta, al punt 13 de l’ordre del  dia, “Moció del grup 



 

 

municipal PSM-EN sobre la investigació dels crims del franquisme”,   hi havia una errada 
en la votació,  que havia de quedar de la següent manera:  (5 vots a favor: 3 PSM-EN, 1 
UM, i 1 PSOE; i 6 vots en contra: PP) . 
 
Per part del regidor del grup municipal PSM-EN, Sr. Francisco Castell Alomar, es va 
manifestar que  a l’esborrany de l’Acta anterior,  el Sr. Gabriel Vicens, al punt 3,  va 
demanar si amb el carnet municipal es podria  jugar a pàdel. 
 
Per part del regidor del grup municipal PSM-EN, Sr. Gabriel Vicens, es va manifestar que 
el seu grup s’abstindria, per què no han tingut temps de llegir l’Acta, i que si n’és el cas,  i 
tenguessin qualque observació, ho manifestarien a la pròxima sessió plenària.  
  
Sotmès a votació el citat esborrany, els reunits, per majoria (8 vots a favor: 6 PP, 1 UM i 1 
PSOE; i 3  abstencions: PSM-EN),  acorden aprovar l’esborrany de l’Acta de dia 17 de 
maig de 2010, amb la correcció indicada pel Sr. Andreu Perelló Contestí i el Sr. Francisco 
Castell Alomar. 
 
 
3.- EXAMEN I APROVACIÓ ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT PLA DE 
MALLORCA.- 
Els reunits per unanimitat acorden que el present assumpte quedi damunt la mesa. 
 
 
4.- ADAPTACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 8/2010 DE 20 DE  MAIG, PEL QUAL 
S’ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ  DEL DÈFICIT 
PÚBLIC. - 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data  16 de juny de 2010,  que deia: 
 
“En data 12 de maig de 2010, el President del Govern anuncia al Congrés dels 
Diputats, com una de les principals mesures per a  reduir el dèficit, la reducció del 5% 
de mitja de les nòmines dels funcionaris. 
 
En data 24 de maig de 2010 es publica al BOE ( núm.126) el Reial Decret – Llei 
8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció 
del dèficit públic. 
 
En data 26 de maig de 2010 es publica al BOE  (núm.128) la Resolució de 25 de maig 
de 2010, de la Secretaria d’Estat de Hisenda i Pressuposts, pel la qual se dicten 
instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos a l’àmbit d’aplicació 
de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els termes de la Disposició Final Quarta de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic del Empleat Públic, i s’actualitzen amb efectes 
de dia 1 de juny de 2010 les quanties de les retribucions de personal a que es 
refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per 
a dit exercici. 
 
Aquesta reducció afecta a tot el personal al servei de les administracions públiques i 
per tant també a les Corporacions Locals i Organismes d ‘elles dependents, d’acord 
amb els articles 126.1 i 4 i 153.3 del Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de Règim Local. 
 
Per tot això i d’acord amb la legislació citada es proposa: 
 
1.- Minoració de les retribucions dels membres de l a Corporació retribuït d’acord al 



 

 

Capítol 1 del Pressupost.  
 
Les retribucions dels membres de la Corporació incloses al Capítol 1 del Pressupost 
de Despeses de l’Ajuntament de Llubí es veuran reduïdes en els següents termes a 
partir de dia 1 de juny de 2010. 
 

a) Un 6% pel Batlle - President de la Corporació amb dedicació exclusiva. 
 
2.- Aplicació del Reial Decret–Llei 8/2010 en relac ió a les retribucions dels 
funcionaris públics de l’Ajuntament de Llubí  
 
Es pretén l’aplicació del RDL 8/2010 en els mateixos termes aprovats per l’Estat i 
assenyalats a la Resolució de 25 de maig de 2010 de la Secretaria d’Estat de Hisenda 
i Pressuposts, amb els següents matisos. 
Les retribucions bàsiques dels funcionaris a partir de 1 de juny de 2010 seran les 
previstes a l’Annex IV de la Resolució. 
 
Les pagues extraordinàries del mes de juny i desembre seran les previstes als 
annexos IV i V de la Resolució. 
 
El complement de destí serà el previst a l’Annex V  de la Resolució. 
 
En relació al complement específic dels funcionaris els càlculs s’efectuaran de la 
següent manera: 
 

a) De conformitat al darrer paràgraf del punt 1.2 b) lletra a de la Resolució, i 
d’acord amb l’article 22.DOS a) de la Llei de Pressuposts, l’import del 
complement específic que es paga amb motiu de la paga extraordinària de juny 
no es veurà reduïda respecte a la vigent a 31 de maig de 2010. 

b) S’aplica la reducció de les retribucions bàsiques i complementaries en els 
termes de la Resolució i el 5% del complement específic per a tots els 
funcionaris, exclosos els del grup E, els quals seran minorats en un 1%. 

 
En relació a les gratificacions extraordinàries, es minoren en un 5% els imports a 
satisfer  als funcionaris públics. 
 
En relació a la productivitat dels funcionaris públics es minora en un 5%. 
 
3.- Aplicació del RDL 8/2010 en relació a les retri bucions del personal laboral de 
l’Ajuntament de Llubí.  
 
Es pretén l’aplicació del RDL 8/2010 en els mateixos termes aprovats per l’Estat i 
assenyalats a la Resolució de 25 de maig de 2010 de la Secretaria d’Estat de Hisenda 
i Pressuposts amb els següents matisos 
 
De conformitat a l’apartat 4 Dos –B) de l’article 22 de la Llei 26/2009 la massa salarial 
del personal laboral, a partir de dia 1 de juny de 2010, es veurà reduïda en un 5%. 
 
La paga extraordinària de juny de 2010 no es veurà reduïda. 
 
Les retribucions individuals es veuran minorades en un 5% sense que es minoren les 
retribucions del personal laboral que a jornada completa no arribi  1,5 vegades al salari 



 

 

mínim interprofessional, i sense que es minori una quantia superior a la que implicaria 
que un treballador quedi amb una retribució inferior a l’1,5 . 
 
En relació a les gratificacions extraordinàries, es minora en un 5% els imports a 
satisfer al personal laboral. 
 
4.- Indemnització per assistències a Meses de Contr actació  
 
Eliminació total d’indemnitzacions per a Presidència i assistència a Meses de 
Contractació per membres de la Corporació prevista a la Base 18 a) de les Bases 
d’Execució del Pressupost. 
 
5.- Indemnització del membres de la Corporació sens e dedicació  
 
Les indemnitzacions dels membres de la Corporació sense dedicació exclusiva 
previstes  a la Base 18 b) de les Bases d’Execució del Pressupost es redueixen en un 
5 % de manera que quedi per un import de: 
 

- 114 euros per assistència a Junta de Govern Local. 
- 95 euros per assistència a  Comissió Informativa. 
- 114 euros per assistència a Plenari. 

 
De conformitat amb l’anteriorment exposat, aquesta Batllia proposa al Ple de 
l’Ajuntament: 
 
1.- Aprovar l’aplicació de les mesures anteriorment transcrites. 
2.- Aprovar inicialment, i en el cas de que no se presentin al·legacions, definitivament, 
en aplicació del RDL 8/2010 i de les propostes anteriorment descrites, la modificació 
de la Base 18 amb efectes de 1 de juny de 2010. 
3.-Aprovar inicialment, i en el cas de que no se presentin al·legacions, definitivament, 
en aplicació del RDL 8/2010 i de les propostes anteriorment descrites, la modificació, 
amb efectes de 1 de juny de 2010, de l’annex de personal del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Llubí per l’exercici 2010.” 

 
Per part del regidor del grup municipal PSM-EN, Sr. Gabriel Vicens, es va manifestar que 
el seu grup votava a favor per obligació, en compliment de la Llei  

 
Els reunits,   prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament  la Proposta 
de la Batllia abans descrita. 
 
 
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 


