
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE L'AJUNTAMEN T CELEBRADA EL  
20 DE SETEMBRE  DE 2010 
 
Data:  20 de setembre de 2010 
Caràcter:  ordinària  
Convocatòria: primera 
Inici:  20,00  hores 
Fi:   21,00 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. Francisco Castell Alomar 
- Regidora, Sra. Beatriz Catalina Rodríguez Fiol 
- Regidor, Sr. Andreu Perelló Contestí  
- Regidor, Sr. Miquel Perelló Gelabert 

No assistència amb excusa:  Regidor, Sr. Gabriel Vicens Mir  
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 19 de 
juliol de 2010). 
Per part del regidor  del grup municipal PSM-EN, Sr. Francisco Castell Alomar, es va 
manifestar  que al punt 3º relatiu al segellat de targetes del SOIB, ell havia demanat si 
hauria més d’una persona que fes aquesta feina, i no qui seria la persona responsable.      
 

Sotmès a votació el citat esborrany, va ésser aprovat per unanimitat dels assistents, amb 
l'esmena presentada.  

 
 2.- EXAMEN I APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGUL ADORA PREU 

PÚBLIC PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA GUARDERIA INFANTIL  MUNICIPAL.  
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 10 de setembre de 2010, que deia: 
 
“En data 15 de març de 2010, 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. 49 de data 27 de març de 
2010, i al no presentar-se cap reclamació en contra,  i després de la seva  publicació al 
BOIB núm.  71 de data 11 de maig 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 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 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.” 
 
Els reunits, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa  Permanent General,  
per majoria  (7 vots a favor:  6 PP, 1 PSOE, 2 abstencions: PSM-EN, i 1 vot en contra: 
UM   acorden : Aprovar  la proposta abans descrita i l’acord contingut a la mateixa. 
 
 
3.- EXAMEN I APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA 
D’INNOVACIÓ, INTERIOR I JUSTÍCIA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I 
L’AJUNTAMENT DE LLUBÍ PER DESENVOLUPAR ACCIONS FORM ATIVES DINS 
EL PROJECTE FIOPD I FIOP-DIM.-  
Es va donar compte als reunits del projecte de conveni de col·laboració a signar entre la 
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears i aquest 
Ajuntament  per desenvolupar accions formatives i promoure, facilitar i garantir l’accés 
efectiu de les persones amb discapacitat a l’ocupació pública de les diferents 
administracions d’aquesta comunitat.  
 
Per part del regidor  del grup municipal PSM-EN, Sr. Francisco Castell Alomar, es va 
demanar si les persones que es poden acollir a aquest conveni han d’esser del terme 
municipal de Llubí  o poden ser també d’altres municipis,  al que va  contestar  el Sr. 
Batlle dient que només serien gent del nostre municipi. 
 
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.- EXAMEN I APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2010  DINS EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL  

 Es va donar lectura a la Proposta de data 24 d’agost de 2010, signada pel regidor 
d’Hisenda Sr. Antonio Vallespir Perelló, que deia: 

 
“Vist l’informe emes per l’Interventor, de data 24 d’agost de 2010 relatiu a la 
incorporació de romanents en despeses amb finançament afectat 
 
Es proposa al  Plenari  la següent resolució: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2/2010, per incorporació de 
romanents, amb el contingut següent: 
 
A) En el Pressupost d’Ingressos: 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 

870.10 Romanent de Tresoreria: Aplicació pel 
finançament d´incorporacions de crèdit. 

31.143,72 
 

   
B) En el Pressupost de Despeses: 
 

Exer.   Org.  Fun.   Eco.   DESCRIPCIÓ   A incorporar 



 

 

2010 0 164 62200 Reforma de l’amp. Cementiri Muncipal           30.269,37

2010 0 130 62400 Cotxe de Policia Local          874,35 

 
L’import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de 
tresoreria per a despeses generals, calculat segons l’establert a la Regla 71 de la 
Instrucció de Comptabilitat: 
 

CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS (RTGG) IMPORT 

Romanent Inicial: 117.779,77 

Romanent Utilitzat:   

   -Incorporació de Romanents: 0,00  

   -Crèdits Extraordinaris: 0,00  

   -Suplements de Crèdits: 0,00  

Total Romanent Utilitzat: 0,00  

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible: 117.779,77 

Romanent Líquid de Tresoreria Utilitzat en aquesta modificació 31.143,72 

Resta del Romanent de Tresoreria Disponible: 86.636,05 

 
Segon.- Notificar la present resolució al Departament d’Intervenció.” 
 
Els reunits, vist el dictamen  favorable de la Comissió Informativa,  per majoria  (6 vots a 
favor: PP;  3 abstencions: 2 PSM-EN, 1 PSOE; i 1 vot en contra: UM),  acorden: Aprovar 
íntegrament la Proposta abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.  
 
 
5.- EXAMEN I APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2010  DINS EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL.- 

 Es va donar lectura a la Proposta de data 24 d’agost de 2010, signada pel regidor 
d’Hisenda Sr. Antonio Vallespir Perelló, que deia: 
 
“Expedient de modificació de crèdit 3/10, referent a la modificació de crèdits del 
pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit. 
 
ANTECEDENTS 

1. Per Decret de batlia de 24 d’agost de 2010, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 
la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 

 

2. Per poder finançar les factures de l’expedient del reconeixement extrajudicial de 
crèdit, que es detallen a continuació, per fer front a les despeses de l’exercici 
anterior, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar 
mitjançant romanent de tresoreria 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 011/31005.- CAM, interessos préstec nº 9600011760.- es proposa ampliar en 
la quantitat de 416,32 €, per fer front als interessos pendents de l’exercici anterior, per 
no esta previstos dits interessos. 
 
Partida 164/62200.- REFORMA AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL.- es proposa 
ampliar en la quantitat de 83.848,10 €, per fer front a les factures de l’exercici anterior, 
obra reforma Cementiri Municipal. 
 
Partida 151/62700.- REDACCIÓ DE PROJECTES.- es proposa ampliar en la quantitat 
de 2.366,40 €, per fer front a les factures de l’exercici anterior, per redacció de 
projectes. 
 
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, per finançar el reconeixement extrajudicial de crèdit, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit. 

 El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria. 
 

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 número 5/2008, per  finançar  

mitjançant  romanent de tresoreria les factures de l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit de l’exercici anterior. 

 
2. Aprovar la següent proposta de modificació de crèdit número 5/2008 en el 

Pressupost Municipal de 2010 per suplement de amb càrrec al Romanent de 
Tresoreria disponible, quedant fixades les partides i conceptes pressupostaris 
afectats, de la següent forma: 

 

PARTIDES EN AUGMENT: 

 



 

 

DESPESES 
 
PARTIDA DENOMINACIÓ CONSIGNA-

CIÓ 
ANTERIOR 

AUGMENT 
SUPL.CRÈ-
DIT 

CONCE
CIÓ 
CRÈDIT 
EXTRAO
R-
DINARI 

CONSIGNA-
CIÓ FINAL 

011/31005 Int.préstec CAM nº 2601053-
26 

1.400  € 416,32 €  1.816,32 € 

164/62200 Reforma Ampliació Cementiri 
Municipal  

263.713 € 83.848,10 €  347.561,10 € 

911/46700 Trans.Consorci d’Informàtica 6 € 2.366,40 €  2.372,40 € 
 TOTAL………………………… 265.119 € 86.630,82 € 0,00 € 351.749,82 € 
 
INGRESSOS 
 
PARTIDA DENOMINACIÓ CONSIGNA-

CIÓ 
ANTERIOR 

AUGMENT 
SUPL.CRÈ-
DIT 

CONCE
CIÓ 
CRÈDIT 
EXTRAO
R-
DINARI 

CONSIGNA-
CIÓ FINAL 

870.00 Romanent tresoreria 0 € 86.630,82 €  0 € 86.630,82 € 
 TOTAL………………………… 0 € 86.630,82 €  0 € 86.630,82 € 

     
 
L’import total ampliat de dit expedient ascendeix a 86.630,822 €, essent la procedència 
dels fons per finançar el mateix, amb càrrec al romanent de tresoreria disponible. 
 
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.  “ 

 
Els reunits, vist el dictamen  favorable de la Comissió Informativa,  per majoria  (6 vots a 
favor: PP;  3 abstencions: 2 PSM-EN, 1 PSOE; i 1 vot en contra: UM),  acorden: Aprovar 
íntegrament la Proposta abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.  
 

 
6.- EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSM -EN SOBRE 
BONIFICACIÓ RESIDENTS EN EL TRANSPORT AERI I MARÍTI M. - 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PSM-EN, de data 8 de setembre de 
2010, que deia: 

 
“Les bonificacions als transport aeri i marítim són una mesura cabdal per pal·liar els 
costos de la insularitat que comporta la dependència del transport aeri i marítim per 
qualsevol desplaçament, amb un costos molt elevats que suposen un handicap 
econòmic i un greuge respecte dels residents a la península que poden triar el mode 
de transport a preus més assequibles. 
 



 

 

Des de fa vint anys, els residents de les Illes Balears gaudeixen de bonificacions en el 
transport aeri i marítim, unes bonificacions que han anat en augment des de 25 % 
inicial per al trajectes entre les illes i la península, i un 10 % de bonificació en els 
trajectes interinsulars, fins a la situació actual, prevista en la llei 42/2006 de 28 de 
desembre, que fixa les bonificacions al transport aeri i les bonificacions al transport 
marítim entre les illes i la península en un 50 %, i les bonificacions al transport marítim 
interinsular en un 25 %, en aquest darrer cas les bonificacions es complementen amb 
normativa autonòmica.  Enmig, la Llei 30/1998, del règim especial de les Illes Balears 
havia garantit l’existència d’aquesta bonificació, com a reconeixement específic dels 
costos de la insularitat en compliment de la Constitució i l’Estatut. 
 
Segons ha transcendit  respecte dels documents de treball per a l’elaboració dels 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, el Govern de l’Estat pretén reduir la 
previsió destinada a pagar els descomptes als residents de Balears, Ceuta, Melilla i 
Canàries, intenció que ja ha estat rebutjada pels representants del Govern de les Illes 
Balears. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Llubí adopta els següents  ACORDS: 
 
Primer.-  L’ajuntament de Llubí insta al Govern de l’Estat a que no prengui cap mesura 
respecte de les bonificacions al transport que signifiqui una pujada dels preus del es 
tarifes que paguen els residents de les Illes Balears. 
 
Segon.-  L’ajuntament de Llubí insta al Govern de l’Estat a prendre mesures que 
permetin als residents de les illes gaudir d’unes tarifes realment assequibles i justes 
pels seus desplaçament dins el territori estatal i europeu.” 
    
Els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent General,  per 
unanimitat, acorden   aprovar íntegrament  la moció abans descrita i els acords continguts 
en la mateixa. 
 
 
7.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-   
Prèvia declaració d’urgència, acordada per majoria dels assistents, (9 vots a favor: 6 
PP,  2 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.-  ADJUDICACIÓ OPERACIÓ PRÉSTEC.-  
Es va donar compte als reunits de la proposta per adjudicar l’operació de préstec a 
entitat bancària  per a inversions de l’any 2010-2011, que deia: 
 
“En data 31 d’agost de 2010 l’Ajuntament de Llubí va convidar a les següents Entitats 
bancàries: SABADELL ATLÁNTICO, BANCA MARCH, SA NOSTRA i LA CAIXA, per la 
concertació d’una operació de préstec per fer front a les següents inversions:  
 

- Dics de circulació i papereres 
- Rep. I conservació de camins i carrers 
- Neteja i condicionament edificis municipals 
- Pavimentació carrers del municipi 
- Tancament solar polisportiu 
- Reforma canonada c/ Desaigua 
- Adequació solar Metge Sbert 
- Reforma Plaça Sa Carretera 
- Adequació pati edifici Sa Farinera 

 



 

 

Les condicions  establertes eren les següents: 
 

- Capital: 188.000 euros 
- Termini: 15 anys 
- Carència: 2 anys 
- Interessos i amortització: trimestral 
- Revisió d’interessos: anual 
- Constitució: sense despeses 
- Amortització anticipada: sense penalització, termini i quantitat 
- Intervenció de fedataris: que l’actuació del Notari sigui suplida pel Secretari de 

la Corporació 
 
El termini  establert per la presentació de les ofertes és de 15 dies  des de la data de 
les invitacions. Una vegada transcorregut dit termini, i només presentades dos ofertes 
s’ha convocat la Mesa per proposar a l’òrgan de contractació ( Plenari ) la proposta 
més beneficiosa pels interessos municipals. 
 
La Mesa, convocada en data 17 de setembre de 2010, proposa al Plenari com a òrgan 
de contractació l’adjudicació de l’operació de préstec a l’Entitat bancària “LA CAIXA” 
per un import de 188.000 euros per un termini de 15 anys. 
 
Per tot això, aquesta Batllia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acords: 
 
1.- Adjudicar la concertació de la operació de crèdit, per un import de 188.000 euros, a 
l’Entitat “ LA CAIXA”.  
 
2.- Notificar el present acords a les diferents Entitats bancàries que varen ser 
convidades a participar en la operació de préstec. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.” 
 
Per part del regidor del grup municipal UM, Sr. Andreu Perelló Contestí, es va 
demanar per què la mesa de contractació proposa a l’entitat financera La Caixa,  per a 
l’adjudicació de l’operació de préstec,  al que el regidor Sr. Antonio Vallespir contestà 
que els interessos que ofereix La Caixa són inferiors als de Sa Nostra, per tant,  pels 
interessos  municipals, és beneficiós l’oferta de l’entitat La Caixa.  
 
Els reunits, prèvia deliberació,  per majoria  (6 vots a favor: PP;  i 4 abstencions: 2 PSM-
EN, 1 PSOE i 1  UM),  acorden: Aprovar íntegrament la Proposta abans descrita i l’acord 
contingut a la mateixa.  
 
 
8.-  PRECS I PREGUNTES 
Per part del regidor Sr. Francisco Castell Alomar, del grup municipal PSM-EN, es 
varen formular els següent precs: 
-Que al projecte de l’obra de “Reforma vestuaris del Poliesportiu Municipal”, inclosa 
dins el Fons Estatal  per al Treball i Sostenibilitat Local,  consta  una partida de 6000 
euros que no s’ha executat,  pregam a l’equip de govern que ens informi sobre 
aquesta partida, al que informà el Sr. Batlle, dient que dita partida s’han destinat a 
altr4es millores i que els certificats d’obra han estat aprovats ja que estan signats pels 
tècnics directors de l’obra. 
 
Per part del regidor Sr. Francisco Castell Alomar, del grup municipal PSM-EN, es 
varen formular les següents preguntes: 
-A les Actes de la Junta de Govern Local de dia  12 d’abril i 12 de juliol de 2010,  hi ha 



 

 

una duplicitat de factures aprovades a favor de l’empresa Typerai, ¿A què es deu 
aquesta duplicitat?  Li contestà l’infrascrit Secretari dient que segurament seria una 
errada, i que se revisaria, però que en cap cas, s’aprova una mateixa factura dues 
vegades i molt manco se paga dues vegades. 
 
- Hi ha diverses empreses de Llubí  que a les Actes de la Junta de Govern Local 
apareixen el nom del titular i no de l’empresa, ¿A què es deu?       Li contestà  el  regidor 
Sr.  Antonio Vallespir demanant quines empreses eren,  al que el Sr. Francisco Castell  
contestà que ell no té per què dir-ho i que era la Junta de Govern que ho ha de mirar. 
 
Per part del regidor Sr. Andreu Perelló Contestí, d el grup municipal UM, es va 
formular la següent pregunta:  
-¿Que signifiquen els asteriscs que figuren a les relacions de factures aprovades per la 
Junta de Govern Local?     Li contestà l’infrascrit Secretari informant que significa que 
o no hi ha consignació pressupostària o no s’han emès en forma. 
 
Per part del regidor Sr. Miquel Perelló Gelabert, d el grup municipal PSOE, es va 
formular la següent pregunta:  
-¿Quines actuacions té previst l’Ajuntament organitzar per als joves?    Li contestà el Sr. 
Batlle dient que s’ha demanat una subvenció al Departament de Joventut del Consell de 
Mallorca,  per un monitor durant un termini de sis mesos i en cas de que ens sigui 
concedida,  amb dit monitor es farà el programa  pels joves. 
 
 
AGRAÏMENT 
 
El Sr. Batlle-President va informar als reunits que per part del Sr. Cristobal Rosselló 
Perelló, han estat donats gratuïtament a aquest Ajuntament exemplars de la “Història 
de Llubí” 1600-1836, que s’han distribuïts a tots els veïnats del poble, juntament amb 
el programa de les Festes de Sant Feliu 2010. 
 
El primer tom  de la “Història de Llubí” Prehistòria fins a 1600, també va ser una 
donació gratuïta per  part del Sr. Rosselló. 
 
Els reunits,  per majoria (PP, PSM-EN i PSOE), en nom d’aquest Ajuntament donen 
les gràcies al Sr. Cristóbal Rosselló Perelló per la donació dels llibres abans 
esmentats. 
 
 
JUBILACIÓ FUNCIONARI SR. MIQUEL RAMIS 
 
El passat mes juliol i després d’anys de feina en aquest Ajuntament,  es va jubilar el 
funcionari Sr. Miquel Ramis Perelló, al que tots els reunits per unanimitat, volen  fer 
constar el seu reconeixement i agraïment pel serveis prestats, desitjant-li una llarga i 
feliç jubilació.  
 
 
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 


