
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE L'AJUNTAMEN T CELEBRADA EL  
19 DE JULIOL  DE 2010 
 
Data:  19 de juliol de 2010 
Caràcter:  ordinària  
Convocatòria: primera 
Inici:  20,00  hores 
Fi:   21,30 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 urgent de 
dia 22 de juny de 2010), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per 
unanimitat dels assistents. 
  
 
2.- EXAMEN I APROVACIÓ DETERMINACIÓ FESTES LOCALS P ER A L’ANY 2011.-  
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 6 de  juliol de 2010, que deia: 
 
“Vist l’escrit remés per la Conselleria de Treball i Formació, de data 26 de maig de 2010, 
pel qual es comunicava el calendari per a l'any 2011 de les festes laborables que són 
pròpies a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i sol·licitava d'aquest 
Ajuntament, es comuniqués d'acord amb l'article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, les 
dues festes locals que per tradició li siguin pròpies. 
 
Aquesta Batllia, proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
  
1º.- Determinar com a festes de caràcter local, retribuïdes i no recuperables, per a l'any 
2011, les següents: 
  
1ª.- Festa de S’Ermita:  26 d'abril. 
 
 
2ª.- Sant Feliu: 1 d’agost.  
 
2º.- Notificar el present acord a la  Conselleria de Treball i Formació del Govern de les 
Illes Balears. 
 



 

 

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”  
 
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General,  per 
unanimitat  , acorden   aprovar íntegrament  la Proposta de la Batllia abans descrita. 
 
 
3.- EXAMEN I APROVACIÓ SOL·LICITUD AL SOIB PER AL S EGELLAT DE 
TARGETES.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 6 de  juliol de 2010, que deia: 
 
“Aquest Ajuntament , per a poder donar un millor servei als veïns que estan inscrits al 
SOIB, està interessat en poder disposar del servei per a segellar la demanda 
d’ocupació al nostre municipi, evitant així que les persones que ho necessitin  s’hagin 
de desplaçar fins a la localitat d’Inca. 
 
Aquesta Batllia, d’acord amb les atribucions que li confereix  la legislació vigent, 
proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
1.- Sol·licitar al SOIB per què  d’aquest Ajuntament  pugui disposar del servei  de 
renovació de la demanda d’ocupació i el segellat de targetes d’ocupació per als veïns i 
residents d’aquesta localitat. 
 
2.- Comunicar el present acord al SOIB, als efectes procedents. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.” 
 
Per part del regidor del grup municipal PSM-EN, Sr. Francisco Castell Alomar,  es va 
demanar qui seria la persona responsable, al que l’infrascrit Secretari contestà que ho 
farien les persones encarregades de l’atenció al públic. 
 
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General,  per 
unanimitat, acorden   aprovar íntegrament  la Proposta de la Batllia abans descrita. 
 
 
4.- 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 6 de  juliol de 2010, que deia: 
 
“En data 6 de juliol 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 17 de 
maig de 2010, i després d’’haver estat publicada al BOIB núm. 80 de data 29 de maig de 
2010,  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.) 
la 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 PSOE, Sr. Miquel Perelló Gelabert es va 
manifestar que considerava que es té en compte una reducció significativa en els preus 
pels residents.  
 
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General,  per 
unanimitat  , acorden   aprovar íntegrament  la Proposta de la Batllia abans descrita. 
 
 
5.- EXAMEN I APROVACIÓ ADHESIÓ CONVENI DE COL·LABOR ACIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS I AQUEST AJUNTAMENT PER A 
LA GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE T RÀNSIT I 
SEGURETAT VIAL.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 6 de  juliol de 2010, que deia: 
 
“Vist que l’Ajuntament de Llubí ha delegat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
les competències relacionades amb la recaptació en període voluntari i executiu dels 
seus tributs i d’altres ingressos de dret públic,  que es va instrumentar mitjançant la 
signatura del corresponent conveni entre ambdues administracions de dia 26 de març de 
1990. 
 
Vist que la Comunitat Autònoma exerceix les competències delegades per mitjà de 
l’Agència Tributària de les Illes Balears,  creada per Llei 3/2008, de 14 d’abril. 
 
Vist que les expedient sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària i la recaptació 
de les multes corresponents que els òrgans corresponents de l’Ajuntament de Llubí, 
imposen en l’exercici de les seves competències,  comporta una problemàtica específica,  
que justifica l’adhesió a aquest conveni  per fer possible un servei de recaptació de les 
multes de més qualitat, tot i tenint en compte que la finalitat de les sancions és l’efecte 
d’exemplificació. 
 
Aquesta Batllia fent ús de les seves atribucions, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears 
i aquest Ajuntament, per a la gestió i cobrament dels expedients sancionadors en matèria 
de trànsit i seguretat vial. 
 



 

 

Segon.- Comunicar el present acord a l’esmentada Agència Tributària per al seu 
coneixement i a efectes de la signatura del corresponent conveni. 
 
No obstant l’Ajuntament Ple acordarà.” 
 
Per part del regidor del grup municipal PSM-EN, Sr. Gabriel Vicens, es va demanar al 
Sr. Batlle, una explicació sobre el per què d’aquest conveni, al que el Sr. Tomàs 
Campaner contestà:  “Que a dia d’avui l’Ajuntament duu la recaptació de les multes de 
trànsit, tant pel que fa al cobrament en període voluntari com en executiva i que degut 
a la mancança de medis és molt difícil cobrar les sancions, per això, encara que es 
pagui per recaptar a l’Agencia Tributària de les Illes Balears, l’Ajuntament sortirà 
beneficiat pel cobrament de les sancions. 
 
Per part del regidor del grup municipal UM, Sr. Andreu Perelló Contestí, manifestà que 
al conveni constava que s’havia de pagar unes quotes fixes, al que el Sr. Batlle, 
contestà que si.   
  
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General,  per 
unanimitat  , acorden   aprovar íntegrament  la Proposta de la Batllia abans descrita. 
 
 
6.- EXAMEN  I APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOM UNITAT PLA DE 
MALLORCA.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 17 de  juny de 2010, que deia: 
 
“ Després de diverses reunions dels batlles i vocals que formen part de les entitats locals 
integrants de la Mancomunitat del Pla de Mallorca,  es varen redactar els Estatuts que 
regiran l’organització i funcionament de la citada Mancomunitat,  els quals han d’esser 
aprovats per cada un dels municipis que formen part de la mateixa. 
 
Llubí,  com a entitat local que forma part de la  Mancomunitat,  ha d’aprovar  pel plenari 
els Estatus citats. 
 
Aquesta Batllia, d’acord amb les atribucions que li confereixen les disposicions vigents,  
proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
1.- Aprovar els Estatuts que han de regir l’organització i funcionament de la 
Mancomunitat del Pla de Mallorca, tal com apareixen redactats. 
 
2.- Comunicar el present acord a la Mancomunitat per al seu coneixement i efectes 
procedents. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.” 
Per part del Batlle, Sr. Tomàs Campaner Ferragut, es va explicar el contingut dels 
Estatuts i afirmà que les  principals deferències respecte als anteriors Estatuts eren els 
articles 3, 17 i 21. 
  
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General,  per 
unanimitat, acorden   aprovar íntegrament  la Proposta de la Batllia abans descrita. 
 
 
7.- EXAMEN I APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2010  DINS EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL.- 
Es va donar lectura a la proposta de la batllia, de data  12 de juliol de 2010, que deia: 
 



 

 

“Expedient de modificació de crèdit 1/10 referent a la modificació de crèdits del 
pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.  
 
ANTECEDENTS 
1. Per Decret de batlia de 12 de juliol de 2010 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 

la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la 

consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal tramitar 
l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari que s’ha de finançar 
mitjançant operació de crèdit, del pressupost vigent de la corporació, amb 
subjecció a les disposicions vigents.  

 
Despeses que cal finançar i finançament que es proposa:  
 
a) Partides del Pressupost de despeses a que afecten l’expedient: 
 
Partida 130/21000.- DICS DE CIRCULACIÓ I PAPERERES.- es proposa ampliar en la 
quantitat de 3.000 €, per ésser insuficient el crèdit disponible per senyalització dels 
carrers. 
 
Partida 454/21001.- REP. I CONSERVACIÓ CAMINS I CARRERS.- es proposa 
ampliar en la quantitat de 21.000 €, per ésser insuficient el crèdit disponible per 
atendre els treballs de neteja camins. 
 
Partida 150/22700.- NETEJA I ACONDICIAMENT EDIFICIS MUNICIPALS.- es 
proposa ampliar en la quantitat de 10.500 €, per ésser insuficient el crèdit disponible 
per neteja edificis municipals. 
 
Partida 454/61000.- PAVIMENTAICÓ CARRERS DEL MUNICIPI.- es proposa ampliar 
en la quantitat de 55.000 €, per ésser insuficient el crèdit disponible per pavimentació 
de carrers. 
 
Partida 342/61000.- TANCAMENT SOLAR POLIESPORTIU.- es proposa crear i 
habilitar una nova partida en la quantitat de 40.000,00 €, per fer front a l’obra 
tancament del solar poliesportiu. 
 
Partida 454/61001.- REFORMA CANONADA CARRER DESAIGUA.- es proposa crear 
i habilitar una nova partida en la quantitat de 10.000,00 €, per fer front a la reforma 
canonada carrer Desaigua. 
 
Partida 454/62100.- ADEQUACIÓ SOLAR METGE SBERT.- es proposa crear i 
habilitar una nova partida en la quantitat de 38.000,00 €, per fer front adequació del 
solar a jocs recreatius. 
 
Partida 454/62101.- REFORMA PLAÇA DE LA CARRETERA: ENLLUMENAT, WIFI, 
JARDINERES I PAPERERES.- es proposa crear i habilitar una nova partida en la 
quantitat de 1.500,00 €, per fer front a la reforma a la plaça de la Carretera. 
 
Partida 333/62201.- ADEQUACIÓ PATI EDIFICI DE LA FARINERA.- es proposa 
ampliar en la quantitat de 9.000 €, per ésser insuficient el crèdit disponible per adequar 
pàrking de la Farinera. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 



 

 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990 i a la Base 6 
de les bases d’execució del pressupost de 2010. 

 
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 

alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el 
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el 
president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit 
extraordinari o de suplement de crèdit. 

 
 El finançament es  realitzar a càrrec d’una operació de crèdit. 

 
3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència 
del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 

 
4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 

general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran 
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els 
termes previstos  a l’article 3.2 de la LGEP. 

 
Per tant, 
 
Proposo al Ple l’adopció de l’acord següent acord: 
 
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2010, 

que cal finançar  mitjançant  operació de crèdit, del pressupost vigent de la 
corporació. 

 
2. Aprovar la següent proposta de modificació de crèdit número 1/2010 en el 

Pressupost Municipal de 2010 per suplement de crèdit i concessió de crèdits 
extraordinaris amb càrrec a l’operació de crèdit, quedant fixades les partides i 
conceptes pressupostaris afectats, de la següent forma: 

 
PARTIDES EN AUGMENT: 
DESPESES 
 
PARTIDA DENOMINACIÓ CONSIG- 

NACIÓ 
ANTERIOR 

AUGMENT 
SUPL.CRÈ-
DIT 

CONCESSIÓ 
CRÈDIT 
EXTRAOR-
DINARI 

CONSIGNA-
CIÓ FINAL 

130/21000 Dics de circulació i papereres  3.000 € 3.000 €  6.000 € 
454/21001 Rep. i conservació camins i 

carrers  
20.000 € 21.000 €  41.000 € 

150/22700 Neteja i acondiciament edificis 
municipals 

38.000 € 10.500 €  48.500 € 

454/61000 Pavimentació carrers del 
municipi 

6 € 55.000 €  55.006 € 

342/61000 Tancament solar poliesportiu   40.000 € 40.000 € 
454/61001 Reforma canonada carrer 

Desaigua 
  10.000 € 10.000 € 

454/62100 Adequació solar Metge Sbert   38.000 € 38.000 € 



 

 

454/62101 Reforma P.de la 
Carretera:enll.,Wifi, jar.i pap. 

  1.500 € 1.500 € 

333/62201 Adequació pati edifici de la 
Farinera 

6 € 9.000 €  9.006 € 

 TOTAL………………………… 61.012 € 98.500 € 89.500 € 249.012 € 
 
INGRESSOS 
 
PARTIDA DENOMINACIÓ CONSIGNA-

CIÓ 
ANTERIOR 

AUGMENT 
SUPL.CRÈ-
DIT 

CONCES-
SIÓ 
CRÈDIT 
EXTRAOR-
DINARI 

CONSIGNA-
CIÓ FINAL 

91300 Préstec per finançar varis 
projectes 

0 € 98.500 € 89.500 € 188.000 € 

 TOTAL………………………… 0 € 98.500 € 89.500 € 188.000 € 
     

L’import total ampliat ascendeix a 98.500 € i l’import de l’expedient de concessió de crèdit 
extraordinari ascendeix a la quantitat de 89.500 €, i la suma total de l’expedient ascendeix 
a la quantitat de 188.000 €, essent la procedència dels fons per finançar el mateix, amb 
càrrec a l’operació de crèdit. 
 
Quedant d’aquesta forma anivellat el Pressupost. 
 
3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les. “  

 
Per art del regidor d’Economia i Hisenda, Sr. Antonio Vallespir, es va explicar que es 
tractava de fer una modificació de crèdit (suplement de crèdit i crèdit extraordinari) que 
consistia en augmentar o crear noves partides pressupostàries per al finançament de les 
inversions que apareixen a la proposta de la Batllia. 
 
 
 
Per part del regidor del grup municipal PSOE, Sr. Miquel Perelló Gelabert es va 
manifestar que s’abstindria ja que considerava que no es temps de fer crèdits que 
hipotequin els pressuposts dels anys vinents. Sinó que més aviat es tracta de donar 
exemple de reducció de despesa pública. 
 
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General,  per majoria  
(6 vots a favor: 6 PP, i 5 abstencions: 3 PSM-EN, 1 PSOE, i 1 UM, acorden   aprovar 
íntegrament  la Proposta de la Batllia abans descrita. 
 
 
8.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-  No es va presentar cap proposta 
 
 
9.-  PRECS I PREGUNTES 
Per part del regidor Sr. Gabriel Vicens Mir, del gr up municipal PSM-EN, es varen 
formular els següent precs: 



 

 

-Pregam a l’equip de govern de l’Ajuntament que en el període de les festes patronals 
es faci una neteja i retirada de residus a consciència després dels principals actes. 
Molt especialment ara que no hi ha contenidors de residus. 
 
-Pregam a l’equip de govern de l’Ajuntament que almenys durant les festes posi als 
llocs més cèntrics contenidors de reciclatge específics. Especialment per envasos i 
vidre. 
 
 Per part del regidor Sr. Miquel Perelló Gelabert, d el grup municipal PSOE, es va 
formular el següent prec: 
-Que es doni informació de les modificacions d’Ordenances. 
 
El Sr. Francisco Castell Alomar, regidor del grup municipal PSM-EN, afegi que a més, 
s’hauria de donar més publicitat a les convocatòries de plenari i a la informació 
rellevant de l’Ajuntament al tauló d’anuncis situat a la plaça de La Carretera i Son 
Ramis. 
 
Per part del regidor Sr. Gabriel Vicens Mir, del gr up municipal PSM-EN, es varen 
formular les següents preguntes: 
-El PSM s’ha assabentat per la premsa de la presentació del llibre d’història de Llubí (2n 
volum). Demanam quin tipus d’acte es va dur a terme i a qui es va convidar a l’acte.    
Li contestà  el Sr. Joan Ramis,  dient que es va enviar la convocatòria a tots els regidors, 
associacions esportives, culturals...etc. via telemàtica, i que té el justificant que ho 
corrobora. 
 
-S’ha vist a la modificació de crèdit una partida per la reforma de la plaça de la carretera. 
volem saber per què no s’ha comunicat res d’aquesta matèria als grups de l’oposició?    
Li contestà  el batlle Sr. Tomàs Campaner dient que hi ha un projecte subvencionat per 
millorar l’entorn urbà i comerç rural, que consisteix en posar jardineres, sistema wifi, 
faroles amb sistema d’enllumenat ”leds”, al que el Sr. Gabriel Vicens replicà que s’informa 
a l’oposició una vegada aprovat el projecte i demana, per què consti en acta, si s’ha 
explicat en qualque moment, (Junta de Regidors, Comissió Informativa...) aquesta 
reforma.   El Sr. Batlle contestà que no. 
 
-S’ha vist a la modificació de crèdit una partida per instal·lar al solar del metge Sbert jocs 
recreatius infantils. Volem saber de quin projecte es tracta i per què no s’ha explicat res 
als grups de l’oposició?       Li contestà el Sr. Batlle, dient que no hi ha res fet, que és una 
previsió,  i que es vol fer una zona enjardinada, amb aparell de gimnàs, lloc per als petits, 
i una zona verda per al poble.  
 
Per part del regidor Sr. Francisco Castell Alomar, del grup municipal PSM-EN, es 
va formular la següent pregunta: 
-¿L’Ajuntament ha tingut cap reunió amb el Sr. Tenerife, per tractar el tema  de paret 
amitgera i de l’ocupació d’uns metres de la seva propietat ,, a la parcel·la confrontant amb 
el terrenys del Poliesportiu Municipal?    Li contestà el Sr. Batlle, dient que no, però que 
dit senyor si havia tingut reunions amb l’empresa constructora que va executar les obres 
de millora del Poliesportiu.    
 
Per part del regidor Sr. Andreu Perelló Contestí, d el grup municipal UM, es varen 
formular les següents preguntes:  
-¿Quina presentació de la Història de Llubí és l’oficial, la que es va fer a la sala de 
plenaris o la que es farà a l’església?     Li contestà el Sr. Joan Ramis dient que  la 
presentació a la sala de sessions es va fer per a la premsa en dia laborable i a 
l’església es farà per a tot el poble, després del pregó de festes, tal com consta al 
programa.     El Sr. Francisco Castell  Alomar demanà si es vendria, al que el Sr. Joan 



 

 

Ramis contestà que  la primera edició es va vendre a diferents punts de Mallorca (El 
Corte Inglès , comerços d’Inca, s’Estanc, etc)  però la finalitat d’aquest llibre no és una 
finalitat lucrativa . 
 
-¿L’Ajuntament ha tingut coneixement de problemes amb el cloro de la piscina?   
Contestà el Sr. Batlle dient que només un dia,  en què es va recomanar als usuaris 
que no es banyessin  per què feia poc temps que s’havia posat el cloro.    
El Sr. Andreu Perelló demanà qui era el personal responsable?    Li contestà el Sr. 
Batlle dient que personal de la brigada municipal, Sr. Antonio Perelló, el socorrista i la 
monitora de natació.  
 
-Per què s’ha canviat  el lloc on s’havien de celebrar les corregudes tradicional i curses de 
cavalls?   Contestà el regidor, Sr. Pedro Socias, dient que s’havia arribat a un acord amb 
el propietari de la finca de Son Arnau, però amb posterioritat i quan els programes ja 
estaven fets,  aquest va comunicar que havia de celebrar una festa d’’aniversari de la 
seva filla i que no era possible,  pel que es varen fer gestions per fer-se a la finca de Son 
Fiol.  
 
 
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 


