
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNT AMENT 
CELEBRADA EL  10 DE DESEMBRE  DE 2010 
 
Data:  10 de desembre de 2010 
Caràcter:  Extraordinària 
Convocatòria: primera 
Inici:  19,30  hores 
Fi:   20,30  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. Miquel Perelló Gelabert 

No assistència amb excusa:  Sr. Andreu Perelló Contestí  
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 novembre de 2010), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per 
unanimitat dels assistents. 
 
2.- EXAMEN I APROVACIÓ  DEDICACIÓ EXCLUSIVA MEMBRE CORPORACIÓ.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 1 de desembre de 2010, que deia: 
 
“Per part de l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2007,  es va 
aprovar la dedicació exclusiva per part del Batlle-President d’aquesta corporació d’acord 
amb l'art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
LRBRL, els articles 74.2 i 74.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears i l'art. 13 del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals estableixen i regulen la dedicació exclusiva i parcial dels membres del 
Consistori. 
 
Atès que a partir del pròxim 1 de gener de 2011, es considera que el càrrec de 2º 
tinent de batlle s'ha d'exercir amb dedicació exclusiva. 
 
Per l’abans exposat, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:   
 
1. Aprovar que el càrrec de 2º tinent de batlle de la Corporació es dugi  a terme amb 

dedicació exclusiva. 
 
2. Aprovar la quantia que percebrà el 2º tinent de batlle: 37.019,88 €/any (14 

mensualitats de 2.644,28 €/mes)  amb efectes del dia de l’aprovació de la 
dedicació exclusiva. 

 



 

 

3. Aprovar el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de dites 
retribucions que serà, amb caràcter general, durant l’horari en el qual estan obertes 
les oficines municipals. A més, ha d’estar disponible, fora d’aquest horari, per 
atendre les necessitats del servei.  

 
4. El nomenament d'un membre de la corporació per a un dels indicats càrrecs 

només suposarà l'aplicació de dedicació exclusiva si aquest membre ho accepta. 
En aquest cas, aquesta circumstància serà comunicada al Ple en la propera sessió 
plenària ordinària. 

 
5. Donar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social el membre de la 

corporació que exerceixi tal càrrec en règim de dedicació exclusiva, assumint la 
corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin. 

 
No obstant l’Ajuntament Ple acordarà.” 
 
Per part del Sr. Batlle es va donar una explicació, manifestant  que el proper 19 de 
desembre ell es  jubilarà  i és incompatible la dedicació exclusiva amb la pensió de 
jubilació. 
 
El Sr. Gabriel Vicens del grup municipal PSM-EN manifestà que aquesta justificació 
s’hauria de posar a la Proposta.  
 
Els reunits, prèvia deliberació,  per majoria (7 vots a favor: 6 PP, 1 PSOE;  i 3 
abstencions: PSM-EN)  acorden aprovar íntegrament la Proposta abans descrita i els 
acords continguts a la mateixa. 

 
 

3.- EXAMEN I APROVACIÓ  ASSISTÈNCIES BATLLIA.- 
Es va donar lectura a la Proposta d’Acord, signada pel regidor d’Hisenda de data 1 de 
desembre de 2010, que deia: 
 
“Per part de l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2007, es va 
aprovar l’actual règim d’indemnitzacions per assistències per la concurrència efectiva a 
les sessions dels òrgans col·legiats d’aquesta Corporació, resultant que a dit acord es va 
establir un mateix import tant pel batlle com pels regidors. 
 
El que subscriu, atès que el Sr. Batlle d’aquest Ajuntament, a partir del pròxim mes de 
gener 2011 no desenvoluparà el seu càrrec amb dedicació exclusiva ni parcial, resulta 
que la seva dedicació és superior a la resta de regidors  per raons inherents a la seves 
competències exclusives,  considerant que l’import de les seves assistències als òrgans 
col·legiats del Plenari i de la Junta de Govern Local hauria d’ésser superior. 
 
Per tot això,  seguint  els criteris que foren establerts per aquest Ajuntament i d’acord amb 
l’article 75 de la Llei 7/85, en la redacció donada per la Llei 14/2000, proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Aprovar les indemnitzacions per assistències efectives del Batlle-President, a 
partir del pròxim mes de gener 2011, fixant l’import de dites assistències als òrgans 
col·legiats del Plenari,  de la Junta de Govern Local i Comissions Informatives, de la 
següent manera: 
 
Per assistència efectiva al Ple                                                                                160,00 € 
Per assistència efectiva a la Junta de Govern Local                                             160,00 € 
Per assistència efectiva a les Comissions Informatives                                        160,00 € 



 

 

 
Segon.- Aquest acord restarà vigent des de dia 1 de gener de 2011. 
 
No obstant, l'Ajuntament ple acordarà.” 

 
El regidor Sr. Gabriel Vicens del grup municipal PSM-EN manifestà que votarien en 
contra de la Proposta ja que és lleig no tant per la quantia de les assistències, sinó pel 
moment en què es fa, ja que considera que es podria  esperar fins el mes de maig de 
l’any vinent en què es renovaran els membres de la Corporació.  
 
Els reunits, prèvia deliberació,  per majoria (7 vots a favor: 6 PP, 1 PSOE;  i 3 
abstencions: PSM-EN)  acorden aprovar íntegrament la Proposta abans descrita i els 
acords continguts a la mateixa. 
 
 
4.- EXAMEN I APROVACIÓ CONGELACIÓ TRIBUTS MUNICIPAL S PER A L’ANY 
2011.-  
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 1 de desembre de 2010, que deia: 
 
“L’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 16 de novembre de 2009, va acordar  la 
congelació de taxes i impost municipals i fins i tot, va acordar  la reducció d’un 12 % dels 
preus públics de la quota fixada de l’Escoleta prevista per a l’any 2010. 
 
Vist que l’actual situació de crisis no ha canviat i atès que l’Ajuntament com a institució 
d’àmbit local,  a més de procurar pal·liar els efectes negatius, ha de fer un esforç i donar 
exemple de contenció en les despeses,  es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
1.- Congelar tots els imposts, taxes i preus públics municipals per a l’any 2011. 
 
2.- Congelar les dietes dels regidors per l’assistència a les sessions de l’Ajuntament Ple,  
Junta de Govern Local i Comissions Informatives,  i les dietes a reunions fora del Terme 
Municipal de Llubí. 
 
3.- Suprimir per a l’any 2011, les dietes dels regidors per assistència a les sessions de la 
Junta de Regidors. 
 
No  obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.” 
 
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat dels assistents, acorden aprovar 
íntegrament la Proposta de la Batllia abans descrit i els acords continguts a la mateixa. 
 
 
5.- EXAMEN I APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2009.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data  7 de desembre de 2010,  que 
deia: 
 
“La Comissió Especial de Comptes en data 28 d’octubre de 2010 va informar 
favorablement el Compte General  corresponent a l’exercici 2009. 
 
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. 165 de dia 13 de novembre 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 2009 al 
Plenari per a la seva aprovació.  
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.” 
 
Els reunits, prèvia deliberació i vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent 
General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar íntegrament la Proposta de 
la Batllia abans descrit i els acords continguts a la mateixa. 
 
 
6.- EXAMEN I APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L ’ANY 2011.- 
Es va donar lectura a la Proposta de Batllia de data 7 de desembre de 2010, que deia: 
 
“El Batlle-President d’aquesta Corporació, conformement amb el que disposen els 
articles  112 i 90 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
i també l’art. 162 i següents del R.D.Legislatiu 2/2004, 5 de març (TRLRHL), ha 
procedit a elaborar el Projecte de Pressupost d’aquesta Corporació, per a l’exercici de 
2011. 
 
En la confecció de l’esmentat Projecte de Pressupost s’han tingut en compte tots els 
antecedents indispensables, tant pel que fa a despeses que obligatòriament té a 
càrrec seu la Corporació, com a ingressos, els quals han estat calculats conformement 
amb els rendiments dels exercicis anteriors. 
  
Per tot això aquest batllia té l’honor de proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del 
següent acord: 
 
1r.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2011, que apareix 
anivellat per un import de 1.139.151,00 €. 
 
2n.- Aprovar la Plantilla del Personal que es preveu en l’esmentat Pressupost. 
 
3r.-  Aprovar el Projecte de les Bases Generals d’Execució del Pressupost. 
 
4rt.- Exposar el públic el Pressupost Municipal, juntament amb les Bases d’Execució i 
Plantilla del Personal, durant el termini de 15 dies hàbils, tant en el Tauler d’Anuncis 
com en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
5rt.-Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i entrarà en vigor dins 
l’exercici a què es refereix, una vegada que s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 
de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i també l’art. 169  
del R.D. Legislatiu 2/2004, 5 març (TRLRHL). 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”  
 
Per part del regidor d’Hisenda,  Sr. Antonio Vallespir,  es va  explicar la memòria, dient 
que els pressuposts s’han confeccionat a la baixa, que són de menys quantia i que 
s’intentarà afrontar l’actual situació de crisi.  S’ha reduït en un 18 % el pressupost , ja que 
els ingressos no són els que es preveien anys enrere. 
 



 

 

Per part del regidor Sr. Gabriel Vicens del grup municipal PSM-EN,  es va manifestar 
que el vot del seu grup no és favorable pels següents motius:  
 
1.- Prèviament, volem constatar la manca de disposició de l’equip de govern a voler 
negociar i consensuar els pressuposts. Durant  aquests 4 anys de legislatura l’equip de 
govern no ha manifestat cap disposició real a consensuar uns pressupost. Lamentem 
també les poques facilitats que s’han ofert per informar sobre el projecte de 
pressupost.  La convocatòria de la reunió informativa ni tan sols es va fer en 24 hores 
d’antelació. 
 
2.- Es tracta d’uns pressuposts continuistes, que no aporten cap tipus de variació a la 
política municipal seguida fins ara a l’Ajuntament de  Llubí. 
 
3.- Consideram que caldria fer més esforços en disminuir la despesa, especialment del 
capítol 2.  La situació de crisi econòmica i disminució d’ingressos aconsella una major 
restricció en la despesa general. 
 
4.- No estam d’acord amb la política d’inversions, les prioritats conceptuals, que ha 
seguit l’Ajuntament durant aquests anys.  Ja sigui amb les inversions pròpies, les del 
Consell i les del plans E.  En aquest pressupost hi ha una reducció importantíssima de 
les inversions, conseqüència d’una política d’inversions errònia i arbitrària, sense una 
planificació correcta. 
 
5.- El dèficit ocasionat per la mala gestió i la política de fems feta tant per la 
mancomunitat com per l’ajuntament, passa factura ara als pressuposts.  Es reflecteix 
en una apujada substancial del capítol 4. 
 
6.- Consideram necessari  una resposta (estudi adequat) a les recomanacions que es 
fan a l’informe econòmic, jurídic i financer. 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Antonio Vallespir replicà que no estava d’acord amb 
l’exposició dels motius del vot desfavorable exposats pel Sr. Gabriel Vicens, sobre tot 
en els següents punts: 
-Manca d’informació:  La Junta de Regidors per informar dels pressuposts de 2011, és 
una Junta de caràcter ordinari que es va crear per acord de l’Ajuntament Ple en sessió 
de data 17 de juliol de 2007, a més es va recordar, via telefònica,  la convocatòria de la 
mateixa. 
-Despeses:  Es redueix en un 18 % l’estat de despeses en relació al pressupost de 
l’any anterior. 
-Inversions: Aquesta reducció del 80 % en el capítol de les inversions es deu 
principalment,  a dos motius; un, a que l’any passat hi havia un Pla d’Obres i Serveis i 
altre, que el préstec que es va demanar per inversions, han estat i/o seran adjudicades 
enguany.     
-Residus: No estem d’acord amb la afirmació del Sr. Vicens, ja que creiem que la 
consignació a la partida de residus serà suficient , ja que s’està fent molt bona feina a 
través de l’empresa  concessionària. 
-Informe Secretaria en el Pressupost:  Estem d’acord  en certes coses i no en altres, 
com la pujada de tributs. 
 
Els reunits, per majoria (6 vots a favor: PP; 3 vots en contra: PSM-EN i 1 abstenció: 
PSOE), acorden aprovar íntegrament la Proposta de la Batllia abans descrita i 
conseqüentment, aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici 2011. 
 
 
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 


