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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 MAIG  DE 2013.  
 
Data:   15 de maig de  2013 
Caràcter: ordinari 
Convocatòria: primera 
Inici:   20,00   hores 
Fi:      21,40  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. 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: ningú   
No assistència sense excusa: ningú 
Actua com a secretari: Sr. Raimundo Tomás Montis Sastre, secretari-interventor de la corporació 
 
 
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR  (10 ABRIL 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  10 d’abril de 2013),  i 
no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- EXAMEN RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT (E XPT. 2/2013) 
Es va donar lectura a la proposta de data 6 de maig 2013, signada pel regidor d’Hisenda, Sr. 
Miquel Perelló Alomar, que deia: 
 
"Expedient de modificació de crèdit 2/13, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant suplement de crèdit. 
 
ANTECEDENTS 
 
Per Decret de batlia de 6 de maig de 2013, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació 
de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 
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1. 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 321/21200.- CONSERVACIÓ ESCOLES.- es proposa ampliar en la quantitat de 326,37 
€, per fer front a les factures de l’exercici anterior, per manteniment càmeres de seguretat del  
Col·legi Públic. 
 
Partida 162/21200.- CONSERVACIÓ PUNT VERD.- es proposa ampliar en la quantitat de 
261,36 €, per fer front a les factures de l’exercici anterior, per conservació càmeres punt verd. 
 
Partida 920/22000.- DESPESES ORDINARIS D’OFICINA MATERIAL AJUNTAMENT.- es 
proposa ampliar en la quantitat de 208,88 €, per fer front a les factures de l’exercici anterior, per 
material oficina. 
 
Partida 920/22001.- SUBSCRIPCIONS DE REVISTES I LLIBRES AJUNTAMENT.- es proposa 
ampliar en la quantitat de 330,40 €, per fer front a les factures de l’exercici anterior, per 
subscripció diari “EL MUNDO”. 
 
Partida 338/22614.- FESTA DE SON RAMIS.- es proposa ampliar en la quantitat de 170,00 €, 
per fer front a les factures de l’exercici anterior, per realitzar cercavila de xeremies Festa Son 
Ramis. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida 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 
2013. 

 
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. 

 
Per tant, i d’acord amb les disposicons legals vigents, proposo al Ple l’adopció de l’acord 
següent acord: 
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Primer.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 2/2013, per  finançar  mitjançant  
romanent de tresoreria les factures de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit de 
l’exercici anterior. 
 
Segon.- Aprovar la següent proposta de modificació de crèdit número 2/2013 en el Pressupost 
Municipal de 2013 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 

 
GRUP      

PROGRA-  DENOMINACIO Consignació Augment supl. Consignació 

MES Subcon.  anterior crèdit final 

321 21200 Conservació escoles 4.000,00 € 326,37 € 4.326,37 € 

162 21200 Conservació Punt Verd 500,00 € 261,36 € 761,36 € 
920 22000 Despeses ord.mat.oficina C.Cons. 8.000,00 € 208,88 € 8.208,88 € 
920 22001 Subscripció revistes i llibres Ajunt. 5.000,00 € 330,40 € 5.330,40 € 

338 22614 Festa de Son Ramis 4.750,00 € 170,00 € 4.920,00 € 

   22.250,00 € 1.297,01 € 23.547,01 € 

 
 
INGRESSOS 

 
          

PARTIDA DENOMINACIO Consignació 
Augment 

supl. Consignació 

    anterior crèdit final 

870.01 Romanent de tresoreria 0,00 € 1.297,01 € 1.297,01 € 

      0,00 € 1.297,01 € 1.297,01 € 

 
 
L’import total ampliat de dit expedient ascendeix a 1.297,01 €, essent la procedència dels fons 
per finançar el mateix, amb càrrec al romanent de tresoreria disponible. 

Quedant d’aquesta forma anivellat el Pressupost. 
 
Primer.- 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. “  
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorda informar 
favorablement la proposta abans descrita. 
 
 
 
3.- EXAMEN MODIFICACIÓ DE CRÈDIT (EXPT. 3/2013) 



 4 

Es va donar lectura a la proposta de data 6 de maig 2013, signada pel regidor d’Hisenda, Sr. 
Miquel Perelló Alomar, que deia: 

 
“Expedient de modificació de crèdit 3/13, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant suplement de crèdit. 
 
Per Decret de Batlia, de dia 6 de maig de 2013, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 
 
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 de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari, 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:  
 
b) Partides del Pressupost de despeses a que afecten l’expedient: 
 
Partida 130/12004.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLICIA L OCAL GRUP C2.-  es proposa 
ampliar en la quantitat de 3.598 €, per la contractació d’un policia,  per un termini de 6 mesos. 
 
Partida 130/12100.- RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS DES TÍ POLICIA LOCAL.-  es 
proposa ampliar en la quantitat de 1.225 €, per la contractació d’un policia,  per un termini de 6 
mesos. 
 
Partida 130/12101.- RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS ESP ECIFIC POLICIA LOCAL.-  es 
proposa ampliar en la quantitat de 2.915 €, per la contractació d’un policia,  per un termini de 6 
mesos. 
 
Partida 130/12103.- RETRIBUCIONS ALTRES COMPLEMENTS  POLICIA LOCAL.-  es 
proposa ampliar en la quantitat de 256 €, per la contractació d’un policia,  per un termini de 6 
mesos. 
 
Partida 162/13100.- RETRIBUCIONS LABORAL PERSONAL P EÓ OBRES.- es proposa 
ampliar en la quantitat de 16.000 €, per la contractació de 1 oficial i 1 peó,  per un termini de 5 
mesos. 
 
Partida 130/15000.- PRODUCTIVITAT POLICIA LOCAL.-  es proposa ampliar en la quantitat 
de 266 €, per la contractació d’un policia,  per un termini de 6 mesos. 
 
Partida 230/16000.- QUOTES SEGURETAT SOCIAL PERSONA L LABORAL.- es proposa 
ampliar en la quantitat de 6.000 € pel pagament de les quotes de la Seguretat Social de dos 
peons d’obres per un termini de cinc mesos. 

 Partida 230/16001.- QUOTES SEGURETAT SOCIAL FUNCION ARIS.- es proposa ampliar en 
la quantitat de 4.740 € pel pagament de les quotes de la Seguretat Social d’un Policia Local, 
per un termini de sis mesos. 
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Partida 454/21001.- CONSERVACIÓ CAMINS I CARRERS.-  es proposa ampliar en la 
quantitat de 30.000 €, per ésser insuficient el crèdit disponible per atendre les factures de 
“bacheo”. 
 
Partida 920/21200.- CONSERVACIÓ I REPARACIÓ CASA CO NSISTORIAL.-  es proposa 
ampliar en la quantitat de 2.000 €, per ésser insuficient el crèdit disponible per atendre les 
factures de conservació i reparació. 
 
Partida 330/21200.- CONSERVACIÓ I REPARACIÓ CASAL E NTITATS.- es proposa ampliar 
en la quantitat de 2.600 €, per ésser insuficient el crèdit disponible per atendre les factures de 
conservació i reparació. 
 
Partida 162/21400.- REPARACIÓ CICLOMOTOR I COTXE SE RVEI D’OBRES.-  es proposa 
ampliar en la quantitat de 3.000 €, per atendre les factures de reparació. 
 
Partida 321/22103.- COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ COL·LEGI  PÚBLIC.-  es proposa  crear en 
la quantitat de 4.000 €, per ésser insuficient el crèdit disponible per atendre la factura per gasoil 
calefacció col·legi. 
  
Partida 342/22110.- MANTENIMENT PISCINA.-  es proposa  crear en la quantitat de 4.500 €, 
per ésser insuficient el crèdit disponible per atendre la subcontractació piscina durant l’estiu. 
 
Partida 130/22104.- VESTUARI POLICIA LOCAL.-  es proposa ampliar en la quantitat de 1.000 
€, per ésser insuficient el crèdit disponible per atendre les factures de vestuari Policia Local. 
 
Partida 920/22200.- TELÈFON AJUNTAMENT.-  es proposa ampliar en la quantitat de 8.000 €, 
per ésser insuficient el crèdit disponible per atendre les factures per quota telèfon Ajuntament. 
 
Partida 920/22699.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.-  es proposa  crear en la quantitat 
de 500 €, per ésser insuficient el crèdit disponible per atendre les factures per despeses 
diverses. 
 
Partida 931/31101.- DESPESES FINANCERES CTA.CTE.-  es proposa crear partida en la 
quantitat de 500 €, per fer front a les despeses bancàries. 
 
Partida 162/35800.- QUOTA INTERESSOS LEASING MÀQUIN A ESCOMBRADORA.-  es 
proposa crear i habilitar una nova partida en la quantitat de 1.800 €, per adquisició màquina 
escombradora. 
 
Partida 232/48002.- SUBVENCIO ESGLESIA.-  es proposa crear i habilitar una nova partida en 
la quantitat de 5.000 €, per subvencionar festa centenari Església. 
 
Partida 454/60000.- ADQUISICIÓ TERRENY ENTRADA LLUB I/SA POBLA.-  es proposa crear 
i habilitar una nova partida en la quantitat de 3.000 €, per adquisició foravia de dita entrada. 
 
Partida 134/62300.- ADEQUACIÓ LOCAL PROTECCIÓ CIVIL .- es proposa crear i habilitar 
una nova partida  en la quantitat de 1.000 €, per adequació local. 
 
Partida 454/61900.- DINAMITZACIÓ IMATGE POBLE.-  es proposa ampliar en la quantitat de 
3.000 €, per ésser insuficient el crèdit disponible per adquirir senyeres per ornamentar façanes. 
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Partida 342/62200.-CONSTRUIR MAGATZEM MATERIAL POLI ESPORTIU MUNICIPAL.-  es 
proposa crear i habilitar una nova partida  en la quantitat de 10.000 €, per la construcció d’un 
magatzem de material. 
 
Partida 331/62200.-REFORMA TEATRE.-  es proposa crear i habilitar una nova partida  en la 
quantitat de 4.000 €, per la pintar parets i adquisició de cortines. 
 
Partida 162/63600.- QUOTA AMORTITZACIÓ LEASING MÀQU INA ESCOMBRADORA.-  es 
proposa crear i habilitar una nova partida en la quantitat de 3.600 €, per adquisició màquina 
escombradora. 
 
Partida 011/91301.- AMORTITZACIÓ PRÉSTEC “LA CAIXA”  Nº 962031215794106.- es 
proposa crear una partida  en la quantitat de 30.000 €, per l’amortització part del préstec. 
. 
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 3/13, per  finançar  mitjançant  
romanent de tresoreria per a despeses generals del pressupost vigent de la corporació. 

 
Segon.- Aprovar la següent proposta de modificació de crèdit número 3/13 en el Pressupost 
Municipal de 2013 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec al Romanent de 
Tresoreria disponible, quedant fixades les partides i conceptes pressupostaris afectats, de la 
següent forma: 
 
PARTIDES EN AUGMENT: 
 
DESPESES 

 
GRUP      

PROGRA-  DENOMINACIO Consignació Augment supl. Consignació 
MES Subcon.  anterior crèdit final 

130 12004 Ret.bas.Policia Local 22.075,00 3.598,00 25.673,00 

130 12100 Ret.comp.destí Policia Local 4.900,00 1.225,00 6.125,00 

130 12101 Ret.comp.espef. Policia Local 14.990,00 2.915,00 17.905,00 
130 12103 Ret.altres comp. Policia Local 1.025,00 256,00 1.281,00 
162 13100 Ret.personal laboral peó obres 24.750,00 16.000,00 40.750,00 

130 15000 Productivitat Policia Local 1.138,00 266,00 1.404,00 
230 16000 S.S. personal laboral 51.000,00 6.000,00 57.000,00 
230 16001 S.S. funcionaris 79.000,00 4.740,00 83.740,00 

454 21001 Conservació camins i carrers 20.000,00 30.000,00 50.000,00 

920 21200 Conservació i reparació C.Consistorial 1.000,00 2.000,00 3.000,00 
330 21200 Conservació i reparació C.Entitats 500,00 2.600,00 3.100,00 
162 21400 Reparació ciclomotor i cotxe servei obres 500,00 3.000,00 3.500,00 
321 22103 Combustible calefacció Col.legi Públic 0,00 4.000,00 4.000,00 

342 22110 Manteniment piscina 3.000,00 4.500,00 7.500,00 

130 22104 Vestuari Policia Local 500,00 1.000,00 1.500,00 
920 22200 Telèfon Ajuntament 6.000,00 8.000,00 14.000,00 
920 22699 Responsabilitat patrimonial 0,00 500,00 500,00 
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931 31101 Despeses financeres cta.cte. 0,00 500,00 500,00 
162 35800 Quota interessos leasing màquina escombradora 0,00 1.800,00 1.800,00 
232 48002 Subvenció església 0,00 5.000,00 5.000,00 

454 60000 Adquisició terreny entrada Llubi/Sa Pobla 0,00 3.000,00 3.000,00 

134 62300 Adequació local Protecció Civil 00,0 1.000,00 1.000,00 
454 61900 Dinamització imatge poble 9.000,00 3.000,00 12.000,00 
342 62200 Construir magatzem material poliesportiu 0,00 10.000,00 10.000,00 

331 62200 Reforma teatre 0,00 4.000,00 4.000,00 
162 63600 Quota leasing màquina escombradora 0,00 3.600,00 3.600,00 
011 91301 Amortizació préstec “La Caixa” nº96031215794106 0,00 30.000,00 30.000,00 

   239.378,00 152.500,00 391.878,00 

 
INGRESSOS 

 
         

PARTIDA DENOMINACIO Consignació 
Augment 
supl. Consignació 

    anterior crèdit final 

870.01 Romanent de tresoreria 1.297,01 152.500,00 153.797,01 

      1.297,01 152.500,00 153.797,01 

 
L’import total ampliat de dit expedient ascendeix a 146.600,00 €, essent la procedència dels 
fons per finançar el mateix, amb càrrec al romanent de tresoreria disponible. 

 
Quedant d’aquesta forma anivellat el Pressupost. 

 
Tercer.-  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.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorda informar 
favorablement la proposta abans descrita. 
 
 
4.- EXAMEN MOCIÓ PSM-EN A FAVOR DE L’EDUCACIÓ I DEL  MODEL LINGÜÍSTIC 
INTEGRADOR A LES ILLES BALEARS.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PSM-EN, de data 25 d’abril 2013, que deia: 
   
“El Consell de Govern ha aprovat el Decret 15/2013, de dia 19 d’abril, sobre tractament integrat 
de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, amb l’oposició de la 
Mesa sectorial d’educació, els representants sindicals del professorat, la Universitat de les Illes 
Balears, la Confederació de pares i mares, i milers de professors i professores que s’hi han 
oposat a títol individual. 
 
L’Estatut 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, elements 
vertebradors de la nostra identitat", per mantenir aquest postulat és necessari que el conjunt de 
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la societat pugui conèixer i usar amb normalitat la llengua catalana. En sentit contrari, la 
limitació de l’educació en català que preveu el decret 15/2013,  perjudica greument l’objectiu 
d’aconseguir que els escolars (a la llarga, la nostra societat), coneguin adequadament la 
llengua pròpia del país. 
  
El sistema educatiu ha de garantir que els escolars de les Illes Balears puguin utilitzar 
correctament el castellà i el català al final del període d’escolarització. Aquest objectiu, que és 
també una obligació legal (article 20 de la Llei de normalització lingüística), quedaria estroncat 
si, tal i com promou l’avantprojecte de llei d’educació del Ministre Wert, es permetés finalitzar 
l’educació obligatòria a les Illes Balears sense haver d’acreditar el nivell de català corresponent; 
com quedaria molt compromès si es permet que l'educació en català sigui inferior al 50% de les 
hores lectives, com fa el decret de llengües esmentat.  
 
La capacitació en llengua anglesa és imprescindible actualment, però per assolir-la en 
condicions, cal establir els mecanismes adients i pactats, i no encomanar-ho al voluntarisme i a 
la improvisació, i naturalment, s’ha de fer sense detriment de la llengua pròpia del nostre país.  
 
El decret de llengües s’oposa al sistema d’immersió lingüística que s’ha seguit a Mallorca, a la 
nostra comarca, als instituts de referència del municipi de Llubí i a l’escola pública de Llubí. Un 
model lingüístic educatiu que ha tengut el consens social i polític adequat i que tan bons 
resultats ha donat pel que fa a la integració i cohesió social. Aquest model lingüístic ha testat la 
seva validesa en avaluacions científiques, per entitats com l’IACSE i d’altres, que constaten que 
l’aprenentatge majoritàriament en llengua pròpia possibilita una bona adquisició de les 
competències en llengua castellana, fins i tot, amb resultats millors que en altres territoris de 
l'Estat monolingües en castellà.  
 
L’escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora indeclinable, perquè la 
compleixi adequadament, s’han d’evitar segregacions entre els nins i nines per la llengua 
d’ensenyament, com preveu el decret 15/2013 en el primer aprenentatge, o la proposta del 
Govern de l’Estat de pagar centres privats per als pares que vulguin l’educació en castellà. El 
90% dels pares i mares han triat per al present curs l’ensenyament en català, ho han fet perquè 
saben que aquesta és la millor manera que els seus fills i filles aprenguin català, castellà i 
anglès al final del període d'escolarització. 
 
Per tot això, el grup del PSM-Entesa Nacionalista proposa al Ple de l’Ajuntament de Llubí els 
següents  Acords 
 
Primer.-  L’ajuntament de Llubí considera que el sistema educatiu ha de partir de la premissa 
que el català és la llengua pròpia de les Illes Balears i que ha de garantir la competència 
lingüística en català, castellà i anglès, per la qual cosa: 

a) Insta el Govern de les Illes Balears a derogar el decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual 
es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de 
les Illes Balears. 
b) Insta el Govern de l’Estat a retirar la proposta inclosa en l’avantprojecte de llei 
d’educació segons la qual al final de l’educació obligatòria no serà necessari acreditar el 
nivell de català corresponent. 

 
Segon .- L’ajuntament de Llubí insta el Govern de les Illes Balears a garantir que el nombre 
d’assignatures impartides en llengua catalana no sigui inferior al 50% de les hores lectives i a 
emprendre un ambiciós programa d’acollida lingüística per tal de garantir la integració 
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lingüística dels ciutadans nouvinguts i fer-los partícips dels elements vertebradors de la nostra 
identitat. 
 
Tercer . L’ajuntament de Llubí insta el Govern a millorar l’ensenyament escolar de l’anglès i 
altres llengües estrangeres, amb els recursos i la formació suficients, sense violentar els 
projectes lingüístics dels centres educatius. 
 
Quart .- L’ajuntament de Llubí insta el Govern de les Illes Balears a evitar qualsevol acció que 
promogui la distinció dels alumnes segons la llengua d’aprenentatge i, en general, a la 
fragmentació de la societat en comunitats lingüístiques. 
 
Cinquè .- L’ajuntament de Llubí insta el Govern, i, de manera especial, al seu President, a 
abandonar l’ofensiva contra l’oficialitat i la unitat de la llengua catalana i l'emplaça a recuperar 
el consens social en matèria lingüística i en les propostes educatives bàsiques.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorda informar 
favorablement la moció abans descrita. 
 
 
5.- ALTRES INFORMACIONS.- 
Per part del Sr. Batlle es va informar als reunits dels següents temes: 
 
-Des de dia 2 de maig, fins dia 30 de juny, els interessats es poden inscriure per l’Escoleta 
municipal, curs 2013-2014. 
 
-S’ha externalitzat els cursos de natació i de l’escola d’estiu 2013, a favor  de l’empresa 
DUOSPORT, S.L. 
 
-D’acord amb les empreses i comerços locals, la campanya de promoció, consistirà en la 
col·locació de banderoles al voltant del poble, per promocionar-ho. 
  
-Llubí continua al capdevant  dels municipis del Pla, en el reciclatge de fems.  
 
-Dijous dia 2 de maig, es va tenir una reunió amb la presidenta del Consell de Mallorca, per 
tractar  temes del Consell amb l’Ajuntament. 
 
-Dilluns, dia 13 de maig, el batlle va visitar el president al Consolat de la Mar, juntament amb 
els representants de deu associacions del poble. 
 
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 
 


