
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  CELEBRADA EL  
15   DE NOVEMBRE  DE 2010 
 
Data:  15 de novembre de 2010 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera 
Inici:  20,00  hores 
Fi:   21,10 hores 
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament de Llubí 
Assistents:  

- Batlle-president, Sr. Tomàs Campaner Ferragut  
- 1er. Tinent de batlle,  Sr. Joan Ramis Perelló 
- 2º Tinent de batlle, Sr. Antonio Vallespir Perelló 
- 3º Tinent de batlle, Sra. Margalida Gelabert Perelló 
- Regidor,  Sr. Rafael Alomar Ferragut  
- Regidor, Sr. Pedro Socias Comas 
- Regidor, Sr. Gabriel Vicens Mir  
- Regidor, Sr. Francisco Castell Alomar 
- Regidora, Sra. Beatriz Catalina Rodríguez Fiol 
- Regidor, Sr. Andreu Perelló Contestí  
- Regidor, Sr. Miquel Perelló Gelabert 

No assistència amb excusa: ningú 
No assistència sense excusa: ningú 
Actua com a secretari: Sr. Raimundo Tomás Montis Sastre, secretari-interventor de la 
corporació 
 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
Oberta la sessió pel Sr. President, es va preguntar als reunits si havia alguna observació 
que formular a l’esborrany de l’Acta de la sessió anterior (Sessió extraordinària de dia             
28 d’octubre de 2010), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per 
unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- EXAMEN I APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LLIC ÈNCIES 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS.- 

 Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data  25 d’octubre de 2010,  que deia: 
 
“L’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els ajuntaments podran establir i 
exigir taxes per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 
competència. 
 
L’article 15 de dit Text Refós estableix que les entitats locals hauran d’acordar la 
imposició dels seus tributs propis i aprovar les corresponents Ordenances Fiscals 
reguladores dels mateixos. 
Vist l'expedient tramitat sobre la implantació de l’ordenança fiscal per la prestació del 
servei d’obertura i instal·lació d’establiments, on consta l’estudi econòmic-financer i 
l’informe de la secretaria-intervenció, complint l'Ordenança projectada tant la legislació 
vigent com la voluntat política de l'equip de govern, es considera que es fa necessari 
acordar la imposició i corresponent ordenació de la taxa abans descrita. 
 
Per tot això, aquesta Batllia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
1. Aprovar provisionalment la implantació de l’Ordenança reguladora de la taxa per la 
prestació del servei d’estacionament regulat –obertura i instal·lació d’establiments- del 
municipi de Llubí tal com apareix redactada. 



 

 

 
2. Exposar aquest acord i la citada l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 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  (10 vots a favor:  6 PP, 1 PSOE, 3 PSM.EN, i 1 abstenció: UM)   acorden  
Aprovar  la proposta abans descrita i l’acord contingut a la mateixa. 
 
 
3.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.- 
Prèvia declaració d’urgència, acordada per unanimitat dels assistents, que representa 
el vot favorable de la majoria absoluta legal, es varen  tractar els següents assumptes:  
 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSM -EN RELATIVA A 
LA LLENGUA CATALANA.-  
Es  va donar lectura al a moció del grup municipal PSM-EN, de data 8 de novembre de 
2010, que deia: 

 
“El grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista a l’Ajuntament de Llubí sotmet a la 
consideració del PLE la següent  

MOCIÓ 

Les Illes Balears s'incorporen a l'àrea lingüística catalana amb la conquesta de 
Mallorca pel Rei Jaume I (1229), Eivissa i Formentera per l'arquebisbe de Tarragona, 
Guillem de Montgrí (1235), i Menorca pel Rei Alfons el Liberal (1287). Des d'aleshores, 
el català és la llengua pròpia de les Illes Balears i ha estat sempre l'instrument amb 
què els illencs han fet les seves màximes aportacions a la cultura universal, i el vehicle 
que ha fet possible l'articulació del geni del nostre poble de manera que la seva 
empremta quedàs marcada de forma inesborrable en el llegat cultural dels pobles 
d'Occident. 

Amb tot, la llengua catalana s'ha vist afectada negativament per alguns esdeveniments 
històrics que l'han portada a una situació precària. Aquesta situació és deguda a 
diversos factors, com són la persecució política que ha patit i la imposició legal del 
castellà durant més de dos segles i mig; les condicions polítiques i socioeconòmiques 
en què es produïren els canvis demogràfics de les darreres dècades; i, encara, el 
caràcter de llengua d'àmbit restringit que té, similar al d'altres llengües oficials 
d'Europa, especialment en el món actual, en què la comunicació, la informació i les 
indústries culturals tendeixen a la mundialització. 

Actualment, el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balear declara que la 
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns 
elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements 
vertebradors de la nostra identitat. En aquest sentit, la Llei de Normalització Lingüística 
de les Illes Balears, aprovada per unanimitat pel Parlament de les Illes Balears el 29 
d'abril de 1986, així com la resta de disposicions en matèria lingüística, com ara el 
Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana 
en els centres docents no universitaris de les Illes Balears, han fet possible avançar en 
el coneixement i l'ús de les dues llengües oficials de les Illes Balears per tal 



 

 

d'assegurar la participació en la vida pública a tots els ciutadans. Això no obstant, 
resulta necessari promoure mesures efectives per tal d'equilibrar la presència 
d'ambdues llengües en els mitjans de comunicació social, eradicar qualsevol 
discriminació per motius lingüístics i aconseguir la plena normalització lingüística a les 
Illes Balears. 
 
Per tot això, el Ple de l’ajuntament de Llubí adopta els següents: 

ACORDS 
 
Primer.-  L’Ajuntament de Llubí insta les institucions públiques de les Illes Balears a 
promoure les mesures necessàries per restablir el català en el lloc que li correspon 
com a llengua pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la població la conegui i 
sigui considerada com un dels elements identificadors de la nostra societat. 
 
Segon.-  L’Ajuntament de Llubí constata la funció de la Llei de Normalització 
Lingüística de les Illes Balears que, des del consens polític i la cohesió social, ha 
compatibilitzat la cooficialitat del català i el castellà amb la protecció i la promoció de la 
llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes Balears. 
 
Tercer.-  L'Ajuntament de Llubí considera necessària la vigència del Decret 92/1997 
per tal de garantir que els escolars de les Illes Balears puguin usar normalment i 
correctament la llengua catalana i la llengua castellana al final del període d'escolaritat 
obligatòria. 
 
Quart.-  L’ajuntament de Llubí insta les institucions a seguir avançant en les mesures 
que garanteixin que la llengua catalana continuï essent signe d’identificació i cohesió 
social del nostre país. “ 
 
Per par del batlle, Sr. Tomàs Campaner es va manifestar que el PP estava d’acord 
amb el contingut dels punts un, dos i quart de l’anterior moció, exceptuant el punt 
tercer, que segons criteri de l’equip de govern, havia de quedar redactat de la següent 
manera:  
 
“Tercer.- L’Ajuntament de Llubí considera necessària la vigència del Decret 92/1997, 
sempre i quan es compleixin amb igualtat el nombre d’hores d’ensenyança del català i 
del castellà, per què quedi garantit que els escolars estiguin en condicions de poder 
emprar normalment i correctament les dues llengües al final del període d’escolaritat 
obligatòria.”    
A part d’això,  el Sr. Tomàs Campaner, va criticar la moció per oportunista, ja que es 
refereix a unes declaracions que va fer el president del PP regional, Sr. José Ramon 
Bauzá. 
 
El Sr. Gabriel Vicens replicà  que ell a l’exposició ja ho ha dit, però que no està d’acord 
amb el Partit Popular de modificar el Decret, si de cas, per protegir  més  la llengua 
catalana. 
 
Per part del regidor del grup municipal UM, Sr. Andreu Perelló Contestí es va 
manifestar  que no és un problema de castellà-català sinó d’un model educatiu.  
 
Els reunits, prèvia deliberació,  per majoria (5 vots a favor: 3 PSM-EN, 1 UM i 1 PSOE; 
i 6 vots en contra: PP)  acorden rebutjar la moció anteriorment descrita. 
 
 



 

 

2.- EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSM -EN RELATIVA A 
LA GESTIÓ DE RESIDUS.-  
Es  va donar lectura al a moció del grup municipal PSM-EN, de data 8 de novembre de 
2010, que deia: 
 
“El grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista a l’Ajuntament de Llubí sotmet a la 
consideració del PLE la següent  

MOCIÓ 
 

El sistema de gestió de residus a la Mancomunitat del Pla de Mallorca ha acumulat 
amb els darrers anys un dèficit al voltant dels 6 milions d’euros al final de l’any 2010, 
essent el dèficit que origina actualment aquest sistema d’1.100.000 euros anuals. 
Aquesta és una situació límit que no es pot mantenir, atribuïble pel que fa a la 
responsabilitat a la mateixa Mancomunitat i els seus representants municipals.  
 
D’altra banda, es constata que actualment el municipi de Llubí presenta en  generació 
pròpia de residus urbans un percentatge de reciclatge de residus molt baix, la qual 
cosa determina un percentatge de rebuig del 83,88%. Aquest alt percentatge de rebuig 
es produeix després de molts d’anys en què a Mallorca s’han iniciat campanyes i 
sistemes de recollida selectiva (contenidors específics de paper, vidre, envasos i 
darrerament matèria orgànica) i després d’implantar recentment a Llubí la recollida 
selectiva porta a porta.  
 
Aquesta situació de baixa taxa de reciclatge després de tant de temps d’iniciatives 
ambientals a Mallorca no pot ser atribuïda al desinterès dels ciutadans i ciutadanes de 
Llubí, sinó que més aviat s’articula en les deficients o inexistents polítiques municipals 
de residus de l’Ajuntament de Llubí.  
 
Atesa aquesta situació d’insostenibilitat econòmica i atès que alguns pobles de la 
Mancomunitat (com és ara Llubí) no han aconseguit unes taxes de reciclatge 
mínimament acceptables, la Mancomunitat del Pla ha decidit que cada ajuntament ha 
d’assumir el cost que genera la recollida de fems i el tractament de fems a cada 
municipi. Cal remarcar que el posicionament del representant de l’Ajuntament de Llubí 
en aquesta important decisió, no va ser ni comunicat ni consultat als representants 
dels diferents grups polítics que conformen l’Ajuntament de Llubí.  
 
En el darrer plenari municipal es varen aprovar únicament amb els vots del PP les 
ordenances municipals que organitzaran i consolidaran aquesta nova gestió dels 
residus urbans.  
 
D’acord amb l’estudi econòmic i financer de la Secretaria de l’Ajuntament, de 25 
d’octubre de 2010,  d’aquesta nova gestió municipal dels residus se’n deriven dues 
conseqüències immediates:  
 

a) L’augment per al 2011 de les taxes municipals de fems que paguen els 
ciutadans i ciutadanes, i les diverses empreses de Llubí. 

b) El dèficit de gairebé 80.000 € que haurà de suportar l’Ajuntament per fer front al 
cost real de la gestió de residus (que pot ser molt superior si no s’arriba a 
rebaixar el percentatge de rebuig fins al 70% el 2011). Ja que com diu 
clarament l’informe (en majúscules i subratllat) els ingressos prevists són 
clarament insuficients i produeixen un dèficit. 

 
Per tots aquests fets i conseqüències, el Ple pren els següents 

ACORDS 



 

 

Primer.-  L’Ajuntament de Llubí constata la mala gestió de residus que ha duit a terme 
la Mancomunitat del Pla durant aquests darrers anys i que ha portat a la situació límit 
d’acumulació d’un dèficit de gairebé 6 milions d’euros.  
 
Segon.-  L’Ajuntament de Llubí constata la deficient política de residus desenvolupada 
durant els darrers anys al municipi i que ha propiciat que Llubí no sigui dels municipis 
del Pla que més reciclen i que menys rebuig generen.  
 
Tercer.-  L’Ajuntament de Llubí procedirà a revisar i actualitzar el padró d’habitatges i 
empreses que s’han de tenir en compte en la gestió municipal dels residus.  
 
Quart.-  El batle de Llubí presentarà en comissió informativa i en Ple abans de finalitzar 
l’any un estudi econòmic i financer detallat de com repercutirà el dèficit en els propers 
pressuposts municipals i de quina forma i amb quines mesures es pensa fer front en 
aquest dèficit.  
 
Cinquè.- El batle de Llubí presentarà en comissió informativa i en Ple abans de 3 
mesos un Pla d’actuacions necessàries a curt termini per afavorir realment el 
reciclatge i la correcta separació i recuperació de residus al municipi de Llubí, i un 
calendari d’actuacions a mitjan i llarg termini.”  
 
Per part del Batlle, Sr. Tomàs Campaner Ferragut, es va manifestar que el Partit 
Popular no està d’acord amb el contingut de la moció, ja que no s’ajusta a la realitat, ja 
que dels sis milions que hi ha dèficit, no tots són del fems:  1.100.000 €, corresponen a 
serveis socials, i explicà que el que ha inflat el dèficit de la Mancomunitat ha estat la 
recollida de fems “porta a  porta”.  També explicà que des de  Nadal de 2004, s’han fet 
reunions, programes, informacions en el Full Municipal... etc.  per donar a conèixer la 
necessitat i la manera de reciclar.   Ara es fa vigilància nocturna i s’estan anotant les 
incidències.  En el tema de pesatge s’està baixant, i a més se construirà un àrea 
d’aportació de vora el Cementiri, i que el conscienciar als veïnats és una feina a llarg 
termini. 
 
Li replicà el regidor del grup municipal PSM-EN, Sr. Gabriel Vicens, dient que és ara 
que s’ha començat a fer feina i no des del 2004, i els plans que demanen a la moció a 
llarg termini són per ajudar, a més senyalà que amb la notificació de les incidències del 
fems, s’ha d’anar en bones i amb humilitat. 
 
Per part del regidor del grup municipal PSOE, Sr. Miquel Perelló Gelabert es va 
manifestar que ell és partidari de posar les bosses vermelles i que fa malament les 
coses ha estat la Mancomunitat,  al que el Sr. Gabriel Vicens replicà que no està 
d’acord en part, ja que és veritat que la Mancomunitat no ha fet bé les coses, però 
l’Ajuntament de Llubí tampoc, hi ha ajuntaments que han pogut rebaixar el rebut del 
fems.    
 
Els reunits, prèvia deliberació,  per majoria (5 vots a favor: 3 PSM-EN, 1 UM i 1 PSOE; 
i 6 vots en contra: PP)  acorden rebutjar la moció anteriorment descrita. 
 
 

3.- EXAMEN I APROVACIÓ EXPEDIENT  MODIFICACIÓ DE CR ÈDIT 9/2010 
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL.- 
Es va donar lectura a la Proposta de data 15 de novembre de 2010, signada 
pel regidor d’Hisenda, Sr. Antonio Vallespir, que deia: 
 



 

 

“Expedient de modificació de crèdit 9/10 referent a la modificació de crèdits del 
pressupost de despeses, mitjançant transferències de crèdit entre conceptes 
pressupostaris de distint grup de programa entre partides del capítol 6.  
 
ANTECEDENTS 

1. Per Decret de 15 de novembre de 2010 s’inicia l’expedient per a l’aprovació 
de la modificació de crèdit entre conceptes pressupostaris de distint grup de 
programa entre partides del capítol 6. 

 

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 modificació de crèdit entre conceptes 
pressupostaris de distint grup de programa entre partides del capítol 6, 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 454/62100.- ADEQUACIÓ SOLAR METGE SBERT  - es proposa 
ampliar en la quantitat de 41.981,12 €, per fer front a l’adequació del solar 
Metge Sbert. 

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 500/1990, 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 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. 

a) 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 
 
Proposo al Ple l’adopció de l’acord següent acord: 
 
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit entre conceptes pressupostaris 

de distint grup de programa entre partides del capítol 6, número 9/2010, que 



 

 

cal finançar  mitjançant  transferència entre partides del pressupost de 
despeses generals del pressupost vigent de la corporació. 

 
2. Aprovar la següent proposta de modificació de crèdit número 9/2010 en el 

Pressupost Municipal de 2010, per transferència entre partides, quedant 
fixades les partides i conceptes pressupostaris afectats, de la següent 
forma: 

 
PARTIDES EN AUGMENT: 

DESPESES 
 
PARTIDA DENOMINACIÓ CONSIGNA

CIÓ 
ANTERIOR 

CONCESSIÓ  
DE CRÈDIT 
ENTRE PAR-
TIDES 

 CONSIGNA-
CIÓ FINAL 

454/62100 Adequació solar Metge Sbert  38.000 € 41.981,12 €   79.981,12 € 
 TOTAL………………………… 38.000 € 41.981,12 €  79.981,12 € 
 
PARTIDES EN DISMINUCIÓ: 
 
DESPESES 
 
PARTIDA DENOMINACIÓ CONSIGNA-

CIÓ 
ANTERIOR 

CRÈDIT EN 
DISMINUCIÓ 

 CONSIGNA-
CIÓ FINAL 

342/61000 Tancament solar poliesportiu 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 0,00 € 
454/61001 Reforma canonada carrer 

Desaigua 
10.000,00 € 1.981,12 €  8.018,88 € 

 TOTAL………………………… 50.000,00 € 41.981,12 €  0,00 8.018,88 € 
     

 
L’import total modificació de crèdit entre conceptes pressupostaris de distint grup 
de programa entre partides del capítol 6, ascendeix a l’import de 41.981,12 €, 
essent la procedència de transferència entre partides. 
 
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, prèvia deliberació,  per majoria (10 vots a favor: 6 PP, 3 PSM-EN, 1 
PSOE; i 1 abstenció: UM)  acorden aprovar  la moció anteriorment descrita. 
 

 
4.-  PRECS I PREGUNTES.-  

Per part del regidor Sr. Francesc Castell Alomar, d el grup municipal PSM-
EN, es va formular el següent prec:  
“Hi ha una factura de Señalizaciones Mallorca, que té el mateix nº i el mateix import 
que s’ha aprovat dues vegades, a les sessions de Junta de Govern de dies 29 de 
gener i 11 d’octubre d’enguany.” 
  
 



 

 

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 


