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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 10  D’ABRIL  DE 2013.  
 
Data:   10 d’abril de  2013 
Caràcter: ordinari 
Convocatòria: primera 
Inici:   20,00   hores 
Fi:      22,00  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  
- 3º Tinent de batlle, Sra. Margalida Gelabert Perelló 

      -    Regidor, Sr. Tomàs Ramis Barceló  
-    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. Miguel Perelló Alomar  
No assistència sense excusa: ningú 
Actua com a secretari: Sr. Raimundo Tomás Montis Sastre, secretari-interventor de la corporació 
 
 
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR  (13 MARÇ 2013). - 
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  13 de març de 2013),  
i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- EXAMEN PROPOSTA AJUDA ECONÒMICA AMB MOTIU DEL 1 00 ANIVERSARI DE LA 
PARRÒQUIA DE LLUBÍ.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data  4 d’abril  de 2013, que deia: 
 
“Amb motiu del 100 aniversari de la parròquia de Llubí, aquesta està preparant activitats, actes 
culturals, concerts de coral, informació a través de fulletons informatius, així com la visita del Sr. 
Bisbe de Mallorca, Sr. Xavier Salines. 
 
Totes aquestes activitats tenen un elevat cost econòmic que ocasionen unes despeses 
extraordinàries a la parròquia  de Llubí. Per això, s’ha sol·licitat ajuda econòmica a 
l’Ajuntament. 
 
Vistes les sol·licituds de la parròquia i d’acord amb les disposicions legals vigents, PROPOSO a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del present ACORD:  
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Primer.- Aprovar, quan hi hagi consignació pressupostària, l’ajuda per la impressió dels 
fulletons informatius i commemoratius del 100 aniversari de la parròquia de Llubí, que suposa 
una despesa econòmica de 659 euros. 
 
Segon.- Aprovar, a petició de la Rectoria i del responsable econòmic de la coral,  quan hi hagi 
consignació pressupostària, d’una ajuda econòmica per l’adquisició d’un òrgan litúrgic per un 
import de 4000 euros . 

 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorda informar 
favorablement la proposta abans descrita. 
 
 
3.- EXAMEN MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PP DE REBUIG EX PLÍCIT DELS ACTES 
VIOLENTS CONTRA EL SECRETARI GENERAL DE NOVES GENER ACIONS DEL PARTIT 
POPULAR DE SINEU.- 
Es va donar lectura a la moció grup municipal PP, que deia: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Dins del context social actual, i arran dels fets ocorreguts el 22 de març passat a Santa Margalida, 
on es va produir un greu atac, per part d’un grup de radicals i violents, al Secretari General de 
Noves Generacions del Partit Popular de Sineu, Marc Álvarez, simplement pel fet de pertànyer a 
aquesta formació política.  És moment que tots els partits polítics condemnem ferm i 
inequívocament aquesta vulneració de les regles democràtiques que estableix la Constitució, 
l’Estatut i totes les normes que avalen el nostre Estat de Dret. 
 
No ha estat la primera vegada que grups radicals exerceixen violència contra les persones que 
exerceixen algun càrrec en política, ja l’any passat es va produir incidents similars a les Festes de 
Sant Agustí a Felanitx, on la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, va ser atacada per 
una minoria violenta, fets que avui es troben en mans de la Justícia, també perduren en la 
memòria les agressions que va patir el propi President del Govern a diversos indrets de Mallorca, 
amb resultat de lesions a alguns dels membres de seguici de seguretat. 
 
Si la violència física que es va exercir contra el Secretari de Noves Generacions del Partit  Popular 
el passat divendres 22 resulta del tot repugnant,  no ho es manco la  violència verbal  que s’ha 
utilitzat per part de diversos radicals en diversos mitjans de comunicació i xarxes socials, aquest 
tipus de manifestacions són un cultiu excel·lent per a properes agressions com la que, 
malauradament, va tenir lloc recentment a Santa Margalida.   
 
Els partits polítics hem de transmetre als ciutadans, la necessitat i la responsabilitat de tots en el 
manteniment de la Pau Social i de la defensa de la llibertat. 
 
No compartit les mateixes idees polítiques mai pot justifica l’agressió física.  La riquesa de la 
nostra societat s’ha de mesurar per la tolerància i el respecte als altres, als seus ideals, i a la seva 
integritat física i moral. 
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Som una terra de persones pacífiques que han conviscut en harmonia durant molt de temps, però 
avui en dia, existeixen grups minoritaris que volen trancar aquest equilibri, per això, tots els partits 
polítics que representen les diferents ideologies han de condemnar tot tipus d’atacs a la llibertat de 
pensament. 
 
Ningú dubta del dret que tenen els ciutadans a manifestar-se lliure i pacíficament per a expressar 
la seva opinió, reivindicació o necessitat. No obstant això, aquestes manifestacions perden la seva 
legitimitat quan es converteixen en agressions físiques a altres ciutadans, cossos de seguretat i 
representants polítics que han estat triats en processos democràtics per tots els ciutadans o, com 
és el cas que ens ocupa, càrrecs d’una formació política democràtica. 
 
Hem d’acabar amb aquest ambient d’inseguretat, les manifestacions han de ser pacífiques, la 
violència urbana no té cabuda en un estat democràtic. Els mitjan democràtics constitucionals són 
suficients per defensar les opinions sense arribar a fets tan lamentables com els ocorreguts a 
Sineu. 
 
La violència no té cap justificació, no és de rebut que hi hagi dirigents polítics que amb les seves 
declaracions i opinions deixin entreveure que la causa de les agressions prové de mesures d’un 
govern triat per la majoria dels ciutadans de les Illes Balears en compliment del seu programa 
electoral, s’ha de respectar la voluntat de milers de ciutadans que van decidir democràticament als 
seus representants polítics. 
 
ACORDS 
Primer.-  L’Ajuntament de Llubí rebutja de manera clara i contundent les agressions i els incidents 
violents soferts, el dia 22 de març de 2013, pel Secretari General del Partit Popular de Sineu, a 
mans d’un grup de radicals i violents simplement pel fet de pertànyer a l’esmentada formació 
política. 
 
Segons.-  L’Ajuntament de Llubí insta a tots els partits polítics de les Illes Balears a manifestar la 
seva total repulsa davant qualsevol tipus de violència contra ciutadans que participen en política i a 
fer una crida a la serenitat i a la tolerància que sempre ha caracteritzat la nostra terra.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorda informar 
favorablement la moció abans descrita. 
 
 
4.- ALTRES INFORMACIONS.- 
Per part del Sr. Batlle es va informar als reunits dels següents temes: 
 
-S’han podat els arbres de la via pública i s’adequarà el jardí botànic. 
 
-S’ha aprovat conveni amb la Fundació Natura Parc per a la recollida d’animals, per un import total 
de 3.800 euros anuals. 
 
-S’ha tingut una reunió amb el Consell de Mallorca, per tractar el tema de la suspensió de les 
Normes Subsidiàries. 
 
-A la Junta de Govern Local de data 8 d’abril, s’ha aprovat la liquidació del Pressupost Municipal 
2012,  de la qual es donarà compte al pròxim plenari. 
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-S’estan subsanant les deficiències detectades a la via de circumval·lació, i s’estan fent les feines 
de jardineria. 
 
-Aquest cap de setmana es celebrarà el semi-cros popular. 
 
 
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 
 
 
 
 


