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AJUNTAMENT DE LLUBÍ 
   ILLES BALEARS 
Nº R.E.L. 01070309 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA COMISSIÓ INFORMAT IVA PERMANENT 
GENERAL DE DÍA 15  DE GENER  DE 2013.  
 
Data:   15 de gener de  2013 
Caràcter: ordinari 
Convocatòria: primera 
Inici:   20,00   hores 
Fi:     20,45 hores 
Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial de Llubí 
Persones assistents:  

- Batlle-president, Sr.  Joan Ramis Perelló  
- 1er. Tinent de batlle,  Sr. Toni Vallespir Perelló  
-     2º  Tinent de batlle,  Sr. Miguel Perelló Alomar  
- 3º Tinent de batlle, Sra. Margalida Gelabert Perelló 
-  Regidor, Sr. Gabriel Vicens Mir  
- Regidor, Sra. Magdalena Perelló Frontera 
- Regidora, Sra. Beatriz Catalina Rodríguez Fiol 
- Regidor, Sr.  Cristòfol Riera Solé  
-  Regidor,  Sr. Miquel Perelló Gelabert 
- Regidor, Sr. Joan Ramis Ramis 

No assistència amb excusa:  Sr. Tomàs Ramis Barceló  
No assistència sense excusa: ningú 
Actua com a secretari: Sr. Raimundo Tomás Montis Sastre, secretari-interventor de la corporació 
 
 
1.- EXAMEN PROPOSTA DE NO DISPONIBILITAT PAGA EXTRA ORDINÀRIA DESEMBRE 
2012.- 
Es va donar lectura a la Proposta del Regidor d’Economia, Hisenda i Urbanisme, de data 7  de 
gener de 2013, que deia: 
 
“En data 15 d’octubre i 19 de novembre de 2012 l’equip de govern va proposar al Ple de la 
Corporació, a instància del Ministeri d’Economia i Hisenda, l’acord de no disponibilitat dels 
crèdits de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012. Aquestes propostes, juntament 
amb la no declaració d’urgència del Ple de data 17 de desembre, varen ser rebutjades per la 
majoria del Consistori. 
 
En data 17 de desembre de 2012 (NRE 2351) Delegació de Govern, d’acord amb l’article 65 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, requereix l’anul·lació de 
l’acord que es rebutja l’aprovació de la declaració de no disponibilitat del crèdit resultant de la 
falta d’abonament de la paga extraordinària de desembre de 2012. 
 
D’acord amb l’article 2 del Reial Decret –llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i foment de la competitivitat, estableix que el personal del sector 
públic (Administració local) “veuran reduïdes les seves retribucions en les quanties que 
correspongui percebre al mes de desembre com conseqüència de la supressió tant de la paga 
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extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues equivalents de dit 
mes”. 
 
D’acord amb l’apartat 4 del citat article 2 del Reial Decret –llei 20/2012 “ les quanties derivades 
de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complements específic 
o pagues addicionals equivalents d’acord amb el disposat en aquest article es destinaran en 
exercicis futurs a realitzar noves aportacions a plans de pensions o contractes de segurs 
col·lectius que inclueixi la cobertura de la contingència de jubilació (...)”. 

Això suposa l’obligació de: 

1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits prevists per l’abonament de les citades 
quanties. 

2) Afectar aquests crèdits a la finalitat que al propi article es cita, sense que es puguin 
destinar a cap altre objectiu, ni en el present ni en futurs exercicis. 

 

En definitiva, suposa la no disponibilitat d’aquests crèdits, el qual es declaren immobilitzats i 
afectats al destí establert al Reial Decret-Llei 20/2012.  

L’Ajuntament de Llubí no té plans de pensions  o contractes de segurs col·lectius que inclueixi 
la cobertura de la contingència de jubilació. 

Per tot això, i d’acord amb l’article 33 del RD 500/1990, PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció 
del present ACORD:  

Primer.-  Declarar no disponible el crèdit destinat al pagament de la paga extraordinària  i de les 
pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents. 

Segon.-  La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb càrrec al 
saldo declarat no disponibilitat no podran acordar-se autoritzacions de despeses ni 
transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici següent. 

Tercer.-  Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a 
disponible, al Ple de l’Entitat.” 

La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorda informar 
favorablement la proposta abans descrita. 
 
 
2.- EXAMEN CONVENI AMB TR BALEAR.- 
Es va donar lectura a la Proposta del Regidor d’Esports, de data 9 de gener de 2013, que deia: 
 

“Vista la necessitat de fomentar les activitats esportives, impartir ensenyances esportives i 
campanyes de promoció. 
 
D’acord amb la voluntat d’implicació en el foment de les activitats esmentades per part de les 
diferents Entitats i la voluntat que té l’Ajuntament de facilitar l’ús de les instal·lacions.  
Aquest regidor, d’acord amb les atribucions que li confereixen les disposicions vigents, i vist 
l’informe del Secretari-Interventor, pel present proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
1.- Aprovar  l’esmentat  conveni de col·laboració en la forma en que apareix redactat. 
 
2.- Facultar al  Batlle-President d’aquest Ajuntament, Sr. Joan Ramis Perelló, per a la signatura 
del citat conveni de col·laboració. 
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3.- Donar trasllat del present acord a Escuderia TR Balear per a la seva constància. 
 
No obstant l’Ajuntament Ple acordarà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorda informar 
favorablement la proposta abans descrita. 
 
 
3.- EXAMEN CONVENI AMB L’ESCOLA ALTA EQUITACIÓ.- 
Es va donar lectura a la Proposta del Regidor d’Esports, de data 9 de gener de 2013, que deia: 
 
“Vista la necessitat de fomentar les activitats esportives, impartir ensenyances esportives i 
campanyes de promoció. 
 
D’acord amb la voluntat d’implicació en el foment de les activitats esmentades per part de les 
diferents Entitats i la voluntat que té l’Ajuntament de facilitar l’ús de les instal·lacions.  
 
Aquest regidor, d’acord amb les atribucions que li confereixen les disposicions vigents, i vist 
l’informe del Secretari-Interventor, pel present proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
1.- Aprovar  l’esmentat  conveni de col·laboració en la forma en que apareix redactat. 
 
2.- Facultar al  Batlle-President d’aquest Ajuntament, Sr. Joan Ramis Perelló, per a la signatura 
del citat conveni de col·laboració. 
 
3.- Donar trasllat del present acord a Escola Alta Equitació per a la seva constància. 
 
No obstant l’Ajuntament Ple acordarà”. 

 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorda informar 
favorablement la proposta abans descrita. 
 
 
4.- EXAMEN ASSOCIACIÓ POLICIA LOCAL AMB MARIA DE LA  SALUT.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia,  de data 11 de gener de 2013, que deia: 
 
“L’Ajuntament de Llubí té com a competència, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de Bases de Règim Local, el manteniment de la seguretat pública i 
l’ordenació del tràfic de vehicles i persones. Aquest servei es realitza a través de la Policia 
Local. 
 
Vista la mancança de medis personals i materials es fa necessari la unificació del servei 
operatiu de la Policia Local amb el de Maria de la Salut, amb la finalitat de què el nou servei 
pugui actuar de forma permanent i indistintament als dos municipis. Aquest servei quedarà 
creat baix la denominació de S.U.P.O.L. 
 
Els requisits que estableix l’article 3 de l’Ordre del Ministeri d’Interior 2944/2010 són els 
següents: 

- Ser municipis limítrofes de la mateixa Comunitat Autònoma. 
- No disposar separadament de recursos suficients per prestar el servei de policia local. 
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- Que la suma dels habitants no superi els 40.000. 
 
D’acord amb tot això, i segons les disposicions legals vigents, proposo a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present acord: 
 
Primer.-  Aprovar l’acord de col·laboració per l’associació de la Policia local de Llubí amb la de 
l’Ajuntament de Maria de la Salut. 
 
Segon.-  Notificar el present acord al Ministeri de l’Interior. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.”  
 
Per part del Sr. Gabriel Vicens es va manifestar que falta documentació i no s’ha explicat 
suficientment el tema de l’associació dels policies locals, també demanà el perquè fer-ho amb 
Maria de la Salut i no amb altre municipi limítrof. 
 
El Sr. Batlle informà que és perquè hi ha una bona relació amb l’Ajuntament de Maria de la Salut, 
que té un cos de policia local ja creat i organitzat, i que els motius són purament econòmics, ja que 
estaïm a l’espera de que surti la nova línia de subvencions de fons de cooperació policial.  
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorda informar 
favorablement la proposta abans descrita. 
 
 
5.- ALTRES INFORMACIONS.- 
Per part del Sr. Batlle es va informar als reunits dels següents assumptes: 
 
-Avui s’ha obert la segona rotonda de la via de circumval·lació. 
-S’estan  duen a terme canvis en l’enllumenat públic, i s’estan canviant bombetes per les de baix 
consum. 
-S’estan realitzant obres de reestructuració al Punt Verd de l’aparcament de l’Ermita. 
-S’està elaborant un conveni de col·laboració per a la cessió per part del Sr. Monserrat Ramis, 
d’un terreny entre els carrers Dr. Fleming i carrer Jaume I. 
-El pròxim dijous, festa de Sant Antoni, les beneïdes seran a les 16,30 hores.  
   
I sense més assumptes per tractar, per ordre del Sr. President s'aixeca la sessió, a l'hora 
assenyalada a l’inici, del què com a secretari, certifico. 
 

Vist-i-plau 
El batlle,  

 
 
 
 
     Joan Ramis  Perelló    Raimundo Tomás Montis Sastre 
 
 


