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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA COMISSIÓ INFORMAT IVA PERMANENT 
GENERAL DE DÍA 16 D’OCTUBRE  DE 2013.  
 
Data:   16 d’octubre de  2013 
Caràcter: ordinari 
Convocatòria: primera 
Inici:   20,00   hores 
Fi:      21,20  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. Beatriu Caterina 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 .- 
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  4 de setembre de 
2013)  i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per unanimitat dels assistents.  
 
 
2.- EXAMEN APROVACIÓ PROVISIONAL CATÀLEG DE PATRIMO NI.- 
Es va donar lectura a la proposta de la Batllia de data 1 d’octubre de 2013,  que deia: 
 
“El municipi de Llubí vol recollir en un catàleg tots els edificis protegits i elements d’interès 
històric, arquitectònic i paisatgístic del municipi de Llubí. 

L’article 86 del Reglament de Planejament Urbanístic regula els Catàlegs municipals i els 
defineix com a documents complementaris de les determinacions dels Plans especials, o en el 
seu cas, dels plans generals o Normes Subsidiàries. 

La redacció del Catàleg de patrimoni ha estat elaborat per part del equip redactor Sra. Ana 
García Peraire (contracte adjudicat dia 12 de gener de 2011). 

A la sessió plenària de dia 18 de febrer de 2013 es va aprovar inicialment el Catàleg de 
Patrimoni. 
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Tras un termini de 45 dies d’exposició pública es varen presentar, tal i com consta per certificat 
del Secretari-Interventor, 12 al·legacions. 

En data 5 de juliol de 2013 l’equip redactor presenta la contestació a les al·legacions 
presentades. 

Per sessió plenària s’estimen  les següents al·legacions: 

- Sra. Francisca Fornés Ferrer, dia 23/04/2013 ( NRE 613) 

- Sr. Jaime Capó Munar. dia 08/04/2013 ( NRE 514) 

- Sra. Apol·lonia Llull Tenerife, dia 09/04/2013 ( NRE 523) 

- Sra. Maria Servera Perelló, dia 13/04/2013 ( NRE 547) 

- Sra. Margalida Jaume Boyeras, dia 22/04/2013 ( NRE 594) 

- Sr. Lucas Feliu Bergas, dia 23/04/2013 ( NRE 612 ) 

- Sr. Mateu Picornell Cladera, dia 19/04/2013 ( NRE 583) 

- Sr. Andrés Torrens Torrens, dia 25/03/2013 ( NRE 440) 

- Sr. Bernat Català Piquer , dia 23/04/2013 ( NRE 606): 

I) En relació al document memòria: Norma 46,48,49 i 50 i inclusió de les finques 
Can Rafel Blanc i Son Barraquer. 

II) En relació a les normes de protecció: Al·legació 3,4,5,6 i 7 

III) En relació als plànols: Al·legació 8 i 11. 

Per tot això, i d’acord amb les disposicions legals vigents, vist l’informe del Secretari-
Interventor, PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció del present ACORD d’aprovació 
provisional del Catàleg de patrimoni: 

Primer.-  Aprovar provisionalment el Catàleg de Patrimoni de l’Ajuntament de Llubí. 

Segon.-  Remetre el Catàleg de Patrimoni a la Comissió Insular d’Urbanisme  

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.” 

 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
3.- EXAMEN CONVENI AMB EL SR. BERNAT LLITERAS MULET .- 
Es va donar lectura a la proposta de la Batllia de data 8 d’octubre de 2013,  que deia: 
 
“Vista la necessitat de regular l’ús de l’immoble conegut com Molí d’en Suau, per a què durant 
la celebració de la Fira de la Mel el Sr. Bernardo Lliteras Mulet, amb DNI 41.336.658-T, exposi 
una col·lecció de material antic d’apicultura, compost amb peces de la seva propietat juntament 
amb altres que li han estat cedides pels seus propietaris. 
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Atès que la signatura del conveni és beneficiós per aquest Ajuntament, ja que permet donar un 
servei més durant els actes que se  celebren per la Fira de la Mel i la resta d’any. 

Aquesta batllia, d’acord amb les atribucions que li confereixen les disposicions vigents, i vist 
l’informe del Secretari-Interventor, pel present proposa al 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.- Comunicar el present acord a l’interessat. 

No obstant l’Ajuntament Ple acordarà.” 

Per part del Sr. Gabriel Vicens es va manifestar que d’acord amb el conveni presentat pel Sr. 
Bernat Lliteres i acceptat per l’equip de govern, se li dona exclusivitat per un local públic. 

La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
4.- EXAMEN PROPOSTA PRÈVIA D’APROVACIÓ DE COMPRAVEN DA IMMOBLE CA SES 
MONGES.- 
Es va donar lectura a la proposta de la Batllia de data 30 de setembre de 2013,  que deia: 
 
“En data 2 de febrer de 2010 l’Ajuntament de Llubí i la Delegació de Mallorca Germanes 
Franciscanes Filles de la Misericòrdia firmen contracte d’arrendament per la qual la 
Congregació arrenda les dependències de part de l’immoble “ Ca Ses Monges” (c/ Rector 
Tomàs,4-6 i número de referència cadastral 0648534ED0904N0001PB) així com el mobiliari i 
material i les dues aules del primer pis.  
 
Aquest contracte d’arrendament té un preu, a dia d’avui, de 330,45 euros mensuals. 
 
Des de l’estiu la Congregació ens ha manifestat que hi ha una oferta externa per la compra de 
l’immoble per un import de 600.000 euros. La voluntat de la Congregació és oferir a 
l’Ajuntament al mateix preu la compra de l’immoble. 
 
La Congregació presenta instància dia 25 de setembre de 2013 (NRE 1435) oferint la compra 
de l’immoble per 600.000 euros, de pagament fraccionat en 15 anys, 40.000 euros anuals. 
 
També garanteix que en cas de no exercir la compra es garanteix el desenvolupament del curs 
2013-2014 a l’Escoleta municipal. 
 
Vist que aquesta compra afectaria a diferents governs municipals es més que necessari un 
acord de tots els grups municipals. 
 
D’acord amb això PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.-  Iniciar la compra de l’immoble situat al c/Rector Tomàs, núm.4-6 de Llubí. 
 
Segon.-  Comunicar l’acord a la Congregació Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.” 
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Per part del Sr. Gabriel Vicens es va manifestar que el seu grup municipal necessitava els 
informes de l’arquitecte tècnic per valorar la proposta de les Monges Franciscanes.  A part 
d’això, proposà que es modifiqués la Proposta de la Batllia,  canviant “inici de compra” per 
“estudi de compra”, al que el Sr. Batlle acceptà.  
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
5.- EXAMEN MODIFICACIÓ CRÈDIT 7/2013.- 
Es va donar lectura a la proposta de data 10 d’octubre de 2013, signada pel regidor 
d’Economia, Hisenda i Urbanisme, Sr. Miquel Perelló Alomar, que deia: 
 
“Assumpte:  Expedient de modificació de crèdit 7/13 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 2 i 4.  
 
Per Decret de Batllia de dia 10 d’octubre de 2013 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 2 i 4(transferències entre partides). 
 
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 2 i 4, 
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 231/48001.- AJUDES LLIBRES ESCOLARS -  es proposa ampliar en la quantitat de 
399 €, per ajudes llibres escolars a les famílies. 
 
D’acord amb això, PROPOS al Plenari l’adopció del següent acord: 
 
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit entre conceptes pressupostaris de distint grup 

de programa entre partides del capítol 2 i 4, número 7/2013, 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 7/2013 en el Pressupost 

Municipal de 2013, 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-

CONSIGNA-
CIÓ FINAL 
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TIDES 

231/48001 Ajudes llibres escolars        5.000 €               399 €       5.399 € 
 TOTAL……………………        5.000 €             399 €       5.399 € 
 
PARTIDES EN DISMINUCIÓ: 
 
DESPESES 
 
PARTIDA DENOMINACIÓ CONSIGNA-

CIÓ 
ANTERIOR 

CREDIT EN 
DISMINUCIÓ 

CONSIGNA-
CIÓ FINAL 

912/23000 Dietes alts càrrecs    32.040 €            399 €    31.641 € 
 TOTAL………………………    32.040 €            399 €    31.641 € 

     
 
L’import total modificació de crèdit entre conceptes pressupostaris de distint grup de programa 
entre partides del capítol 2 i 4, ascendeix a l’import de 399 €, 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.”   
 

La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
6.- EXAMEN MODIFICACIÓ CRÈDIT 8/2013.- 
Es va donar lectura a la proposta de data 10 d’octubre de 2013, signada pel regidor 
d’Economia, Hisenda i Urbanisme, Sr. Miquel Perelló Alomar, que deia: 
 
“Assumpte:  Expedient de modificació de crèdit 8/13 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 2 i 6.  
 
Per Decret de Batllia de dia 10 d’octubre de 2013 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 2 i 6. 
 
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 2 i 6, 
del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.  
 
Despeses que cal finançar i finançament que es proposa:  
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b) Partides del Pressupost de despeses a que afecten l’expedient: 
 
Partida 920/22600.- HONORARIS PROJECTE OBERTURA VIA L CARRER ENTRE UA-2 -  es 
proposa ampliar en la quantitat de 4.000 €, per honoraris tècnic del projecte. 
 
D’acord amb això, PROPOS al Plenari l’adopció del següent acord: 
 
4. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit entre conceptes pressupostaris de distint grup 

de programa entre partides del capítol 2 i 6, número 8/2013, que cal finançar  mitjançant  
transferència entre partides del pressupost de despeses generals del pressupost vigent de 
la corporació. 

 
5. Aprovar la següent proposta de modificació de crèdit número 8/2013 en el Pressupost 

Municipal de 2013, 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 

920/22600 Honoraris projecte 
obertura vial carrer UAC-2 

             0 €              4.000 €       4.000 € 

 TOTAL……………………              0 €             4.000 €       4.000 € 
 
PARTIDES EN DISMINUCIÓ: 
 
DESPESES 
 
PARTIDA DENOMINACIÓ CONSIGNA-

CIÓ 
ANTERIOR 

CREDIT EN 
DISMINUCIÓ 

CONSIGNA-
CIÓ FINAL 

454/61000 Construcció carrer UAC-2    60.000 €           4.000 €    56.000 € 
 TOTAL………………………    60.000 €           4.000 €    56.000 € 

     
 
L’import total modificació de crèdit entre conceptes pressupostaris de distint grup de programa 
entre partides del capítol 2 i 6, ascendeix a l’import de 4.000 €, essent la procedència de 
transferència entre partides. 

Quedant d’aquesta forma anivellat el Pressupost. 
 
6. 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.”   
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La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
7.- EXAMEN MODIFICACIÓ CRÈDIT 9/2013.- 
Es va donar lectura a la proposta de data 10 d’octubre de 2013, signada pel regidor 
d’Economia, Hisenda i Urbanisme, Sr. Miquel Perelló Alomar, que deia: 
 
“Assumpte:  Expedient de modificació de crèdit 9/13, referent a la modificació de crèdits del 
pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit. 
 
Per Decret de Batlia, de dia 10 d’octubre 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:  
 
c) Partides del Pressupost de despeses a que afecten l’expedient: 
 
Partida 130/21000.- DICS DE CIRCULACIÓ I PAPERERES. - es proposa ampliar en la 
quantitat de 1.000 €, per atendre les factures per adquisició de dics i altres. 
 
Partida 342/21200.- CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS ESPO RTIVES.- es proposa ampliar 
en la quantitat de 1.000 €, per atendre les factures de reparació. 
 
Partida 162/21400.- REPARACIÓ CICLOMOTOR I COTXE SE RVEI D’OBRES.-  es proposa 
ampliar en la quantitat de 500 €, per atendre les factures de reparació. 
 
Partida 162/22199.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL PEÓ OB RES.- es proposa ampliar en 
la quantitat de 2.000 €, per atendre les factures adquisició material. 
 
Partida 321/22000.- DESPESES MATERIAL ESCOLETA.-  es proposa ampliar en la quantitat 
de 200 €, per atendre les factures adquisició material 
 
Partida 321/22103.- COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ COL·LEGI  PÚBLIC.-  es proposa  ampliar 
en la quantitat de 100 €, per atendre la factura per gasoil calefacció col·legi. 
  
Partida 130/22104.- VESTUARI POLICIA LOCAL.-  es proposa ampliar en la quantitat de 1.500 
€, per atendre les factures de vestuari i altre material Policia Local. 
 
Partida 920/22601.- HONORARIS PROJECTE MILLORA CARR ER SON BORDOI- es 
proposa  crear en la quantitat de 4.000 €, per atendre honoraris projecte. 
 
Partida 920/22602.- HONORARIS PROJECTE PISTA PÀDEL-  es proposa  crear en la 
quantitat de 1.200 €, per atendre honoraris projecte. 
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Partida 920/22607.- DESPESES TRIBUNAL OPOSICIONS.-  es proposa ampliar en la 
quantitat de 100 €, per atendre les despeses dietes tribunal oposicions. 
 
Partida 162/22704.- CUSTÒDIA, DIPOSITS I ALMACENATG ES.- es proposa ampliar en la 
quantitat de 1.600 €, per atendre les factures de servei en Natura Park. 
 
 
Partida 230/22701.- MUTUA BALEAR.-  es proposa ampliar en la quantitat de 1.000 €, per 
atendre les factures assegurança. 
 
Partida 130/22701.- COL·LABORACIÓ POLICIES LOCALS.-  es proposa ampliar en la 
quantitat de  250 €, per atendre despeses per col.laboració de Policies Locals d’altres 
municipis. 
 
Partida 322/22699.- Despeses transport escolar.-  es proposa crear i habilitar una nova 
partida en la quantitat de 5.400 euros per subvencionar part de transport escolar fins a Sineu. 
 
Partida 941/22799.- C.A. recaptació.-  es proposa ampliar en la quantitat de 4.000 €, per 
atendre les despeses conveni amb l’Agència Tributaria. 
 
Partida 942/46700.- TRANSFERÈNCIA A CONSORCI D’INFO RMÀTICA.-  es proposa ampliar 
en la quantitat de 4.500 €, per atendre les factures de servei del Consorci d’Informàtica. 
 
Partida 942/47903.- TRANSFERÈNCIA A LA FELIP.-  es proposa ampliar en la quantitat de 
200 €, per atendre les despeses de la FELIP. 
 
Partida 454/61002.- MILLORA CARRER SON BORDOI.-  es proposa crear i habilitar una nova 
partida  en la quantitat de 80.000 €, per la millora carrer Son Bordoi. 
 
Partida 454/61003.- MILLORA CARRER CREU.-  es proposa crear i habilitar una nova partida  
en la quantitat de 21.000 €, per la millora carrer Creu. 
 
Partida 342/62201.- CONSTRUCCIÓ PISTA PÀDEL.-  es proposa crear i habilitar una nova 
partida  en la quantitat de 38.000 €, per la construcció d’una nova pista de pàdel al Poliesportiu 
Municipal. 
 
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 9/13, 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 9/13 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: 
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DESPESES 

 
GRUP      

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

130 21000 Dics de circulació i papereres 3.400 € 1.000 € 4.400 € 

342 21200 Conservació instal·lacions esportives 23.500 € 1.000 € 24.500 € 
162 21400 Rep.ciclomotor i cotxe servei obres 3.500 € 500 € 4.000 € 
162 22199 Subministrament material peó obres 2.630 € 2.000 € 4.630 € 

321 22000 Despeses material escoleta 500 € 200 € 700 € 

321 22103 Combustible calefacció Col·legi Públic 4.000 € 100 € 4.100 € 
130 22104 Vestuari Policia Local 1.500 € 1.500 € 3.000 € 
920 22601 Honoraris projecte millora carrer S.Bordoi 0 € 4.000 € 4.000 €  
920 22602 Honoraris projecte pista pàdel 0 € 1.200 € 1.200 € 

920 22607 Despeses tribunal oposicions 300 € 100 € 400 € 

322 22699 Despeses transport escolar 0 € 5.400 € 5.400 € 
162 22704 Custòdia, dipòsits i magatzematges 3.000 € 1.600 € 4.600 € 
230 22701 Mútua Balear 2.200 € 1.000 € 3.200 € 

130 22701 Col·laboració Policies Locals 980 € 250 € 1.230 € 
941 22799 C.A. recaptació 12.000 € 4.000 € 16.000 € 
942 46700 Transferència Consorci d’Informàtica 2.000 € 4.500 € 6.500 € 

942 47903 Transferència a la FELIP 450 € 200 € 650 € 

454 61002 Millora carrer Son Bordoi 0 € 80.000 € 80.000 € 
454 61003 Millora carrer Creu 0 € 21.000 € 21.000 € 
342 62201 Construcció pista pàdel 0 € 38.000 € 38.000 € 

   59.960 € 167.550 € 227.510 € 

 
INGRESSOS 

 
          

PARTIDA DENOMINACIO Consignació 
Augment 
supl. Consignació 

    anterior crèdit final 

870.01 Romanent de tresoreria 153.797,01 167.550 € 321.347,01 

      153.797,01 167.550 € 321.347,01 

 
 
L’import total ampliat de dit expedient ascendeix a 167.550 €, 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.”   
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La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
8.- EXAMEN MOCIÓ PP RELATIVA AL DECRET DE TRACTAMEN T INTEGRAL DE 
LLENGÜES.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PP, de data  2  setembre 2013, que deia 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
En el marc de la diversitat lingüística i cultural es fa necessària  l’educació   en una o més llengües 
estrangeres, com també en les oficials de les Illes Balears.  La Unió europea recomana als estats 
membres impulsar accions que possibilitin als ciutadans comunicar-se almenys en dues llengües, 
a més de la llengua materna.  Amb aquesta realitat, cal un ensenyament de llengües a tots els 
nivells educatius que capaciti els ciutadans per tenir èxit en un món global. 
 
En aquesta línia, amb la finalitat que els alumnes de les Illes Balears acabin l’educació obligatòria 
amb la competència lingüística i comunicativa necessària en les dues llengües oficials (castellà i 
català) i en una llengua estrangera (preferentment anglès), la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats, durant el curs 2013-2014, comença a aplicar el Decret de Tractament Integrat de 
llengües (a partir d’ara TIL), el qual garanteix l’ús equilibrat en l’ensenyament del català, del 
castellà i de l’anglès. 
 
La novetat més important que inclou aquest projecte educatiu radica en que qualcuna de les 
matèries o els mòduls (en el cas de la formació professional) no lingüístics es podran impartir en 
les dues llengües oficials o en la llengua estrangera. De fet, les tres llengües han de ser objecte 
d’ensenyament i d’aprenentatge en les àrees lingüístiques corresponents i, alhora, una eina per 
impartir matèries no lingüístiques, sempre de manera equilibrada. 
 
A més, per facilitar la implantació del TIL, la introducció de la llengua estrangera en les matèries no 
lingüístiques es farà de manera gradual. 
 
Per aplicar amb garanties el TIL, el Govern de les Illes Balears ha facilitat als docents, entre 
d’altres, l’accés a l’Escola Oficial d’Idiomes per poder assolir el nivell necessari per impartir classe 
en anglès. Així mateix, als centres de professors es duran a terme seminaris d’especialització per 
facilitar aquesta tasca i el Servei d’ocupació de les Illes Balears (SOIB) convocarà cursos perquè 
docents i ocupats laborals puguin obtenir la titulació requerida. 
 
En quant a la suspensió cautelar de ‘annex relatiu al calendari d’aplicació del TIL pel Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears (d’ara endavant TSJIB), l’acte destaca que es tracta d’un 
defecte de forma i no de fons. 
 
Per suposat, acatam i respectam l’acte, que a més té un vot particular d’un dels magistrats, que es 
manifesta en contra de dita suspensió. 
 
El TIL no infringeix els drets dels alumnes, ni dels funcionaris de carrera ni interins, ni suposa atac 
a la llengua catalana com una de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma.  De fet, la 
resolució judicial diu textualment: 
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“En el asunto que nos ocupa, esta Sala no aprecia, prime facie, que la regulación contenida en el 
Decreto recurrido infrinja de forma notoria los preceptos estatutarios y legales referentes al 
proceso de normalización lingüística. 
 
La introducción en el sistema educativo de una tercera lengua vehicular implica, lógicamente, un 
detrimento del número de horas y asignaturas impartidas en catalán, pero también en castellano, 
sin que se colija que la ordenación prevista en el reglamento impugnado atenta a este objetivo de 
conseguir un uso normal y equiparado entre lengua catalana y la castellana en el ámbito 
educativo. 
 
Tampoco parece como evidente que el Decreto impugnado infrinja de forma manifiesta ni los 
derechos de los alumnos, ni los derechos laborales del os funcionarios de carrera ni de los 
interinos, sin que hayan citado preceptos legales en los que se recojan estos postulados 
presuntamente conculcados.” 
 
En el fons l’acte coincideix amb la voluntat del TIL: millorar les competències lingüístiques dels 
nostres alumnes.  Així, la mateixa sentència recull: 
 
“Pero ello no obsta a que podamos afirmar que, en el entorno jurídico, social, económico, cultural y 
político en el que nos encontramos, resulta notorio que conseguir un sistema educativo donde se 
permita que los alumnos o educandos obtengan más amplios, más diversos y más profundos 
conocimientos lingüísticos constituye un objetivo que beneficia no sólo a la sociedad en general, 
sino en mayor medida al futuro de nuestros niños y jóvenes, en particular, y de hecho esta 
finalidad subyace en las propias políticas de la Unión Europea, como se destaca por la 
Administración Balear, como también por todas las instituciones que han participado, mediante 
sus informes y dictámenes, en el procedimiento de génesis del reglamento impugnado.” 
 
La sentència deixa molt clar que no hi ha atac a les llengües.  El fons del TIL surt reforçat amb la 
sentència.   La prioritat del Govern són els nins i nines, les competències lingüístiques dels quals 
vol millorar. 
 
L’aprovació d’aquest Decret Llei és la via per a garantir un inici de curs d’acord a com estava 
previst (de no fer res, els perjudicis serien molt majors, com explica el vot particular d’un dels 
magistrats). 
 
La prioritat del Govern de les Illes Balears, en aquest cas, és preservar l’estabilitat del sistema 
educatiu i vetllar pels interessos i els drets dels alumnes, els quals no poden veure’s afectats ni 
veure minvada la seva qualitat educativa. 
 
És important, en tot aquest context vetllar pels interessos i els drets dels alumnes i en aquest sentit 
el Grup Municipal Popular sempre hem advocat pel diàleg per aconseguir entre tots millorar el 
sistema educatiu sempre sense sortir de la línia política aprovada majoritàriament a les urnes que 
aposta per una educació trilingüe.  Aquest projecte és una promesa electoral en la qual creiem i 
que volem dur endavant. 
 
Atès tot l’anterior, el Grup Municipal Popular presenta la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- El  Ple de l’Ajuntament insta a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a la 
Comunitat Educativa i els sindicats que la representen a seguir dialogant per aconseguir entre tots 
millorar el sistema educatiu i potenciar la formació lingüística dels estudiants de les Illes Balears 
amb la finalitat de donar les garanties suficients per afrontar les exigències d’un món 
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extremadament competitiu i d’aquesta manera aconseguir que l’alumnat de les Illes Balears acabi 
l’educació obligatòria amb la competència lingüística i comunicativa necessària en els dues 
llengües oficials (català i castellà) i en anglès, garantint l’equilibri entre les tres llengües.  
 
Segon.- El Ple de l’Ajuntament insta a la Secretaria del Plenari a incloure l’exposició de motius 
d’aquesta proposició alternativa a l’acta corresponent.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
9.- EXAMEN MOCIÓ PSM-EN  PER A LA CORRECCIÓ DE DEFI CIÈNCIA EN LA VARIANT DE 
LLUBÍ.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PSM-EN, de data 17 setembre  2013,  que deia 
 
“El PSM-Entesa Nacionalista va presentar al Ple de l’Ajuntament de Llubí (6 d’abril de 2013) 
una moció municipal “Per a la finalització adequada de la Variant de Llubí”. La moció instava el 
Consell de Mallorca i la Direcció Insular de Carreteres a solucionar totes les deficiències del 
nou viari, en especial les deficiències greus com ara la perillosa connexió amb la carretera de 
Sineu; la manca de permeabilitat peatonal a les rotondes que n’impedeixen la mobilitat envers 
zones d’interès patrimonial o indrets transitats; l’adequat asfaltat dels vials de serveis; la 
perillosa entrada a Llubí des de la rotonda número 3 i realitzar un adequat i complet 
enjardinament dels marges, rotondes i zones annexes a la Variant, tenint sempre present la 
vegetació autòctona i la importància de l’enjardinament i arbrat en la reducció de l’impacte 
paisatgístic de la infraestructura.  
 
La moció va ser aprovada per unanimitat dels grups polítics de l’Ajuntament. Cinc mesos 
després es constata que algunes d’aquestes deficiències segueixen sense solucionar-se. 
L’actuació feta a la connexió amb la carretera de Sineu no és gens satisfactòria i segueix 
determinant inseguretat en el trànsit. No s’ha donat cap solució a la manca de permeabilitat 
peatonal a les rotondes (especialment a la primera i segona rotondes). L’asfaltat dels vials de 
servei no és el més adient. L’entrada a la rotonda des de la carretera de Santa Margalida 
segueix essent perillosa. L’enjardinament de marges, rotondes i zones annexes s’ha abandonat 
i és incompleta. Les rotondes primera i segona no tenen cap acabat o equipament i la vegetació 
és clarament deficient.  
 
Per tot això, el grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista presenta al Ple de l’Ajuntament els 
següents:   
  Acords 
 

1. Instar el Consell de Mallorca, Direcció Insular de Carreteres, a solucionar les deficiències 
que encara existeixen a la Variant de Llubí i en concret la connexió amb la carretera de 
Sineu, la permeabilització de les rotondes per al trànsit peatonal, l’asfaltat dels vials de 
servei, l’entrada a la rotonda de la ctra. de Santa Margalida, l’enjardinament de la Variant i 
la decoració i enjardinament de les dues primeres rotondes.  

2. Instar el Consell de Mallorca a projectar i desenvolupar definitivament la inversió de l’1% 
cultural al municipi de Llubí d’acord amb les propostes aprovades a l’Ajuntament de Llubí a 
tal efecte.  

3. Instar el batle de Llubí a exigir al Consell de Mallorca una correcció de deficiències i un 
acabament de la Variant com sí  han tengut altres municipis i a la que també té dret Llubí.” 
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La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
10.- EXAMEN MOCIÓ PSM-EN  PER A L’APROVACIÓ D’UNA D ECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
EN RECONEIXEMENT A LA REIVINDICACIÓ I MOBILITZACIÓ DE LA COMUNITAT 
EDUCATIVA DE LES ILLES BALEARS.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal  PSM-EN, de data  4 octubre 2013, que deia 
 
“La política educativa del Govern de les Illes Balears ha generat aquests dos darrers anys un 
clima de desconfiança i conflictivitat creixent en el sector educatiu que ha desembocat aquest 
mes de setembre en una situació de greu preocupació social i de protesta col·lectiva 
compartida per tota la comunitat educativa. Tant és així, que l’inici del curs escolar 2013-2014 
s’ha vist totalment afectat per les protestes i la vaga indefinida dels docents a centres de 
primària, secundària i formació professional.  
 
La imposició del TIL i el seu calendari d’implantació, una de les principals causes de la protesta, 
ha estat criticat i rebutjat per tots els interlocutors de la comunitat educativa: mestres i 
professors, les associacions d’alumnes, les associacions de pares i mares (FAPA), les 
associacions de directors, l’associació d’inspectors, la Universitat de les Illes Balears, destacats 
experts en pedagogia i la totalitat de sindicats en l’àmbit d’Educació.  
 
Una situació generalitzada de reivindicació i protesta que es fonamenta en la imposició de 
reformes educatives, sense el diàleg i el consens necessari, que dinamiten un model d’escola 
integradora que s’havia anat implantant al llarg de més de tres dècades i que gaudia del més 
ampli consens entre la societat i la comunitat educativa.  
 
Les reivindicacions, les protestes i el seguiment de la vaga han estat i són ben presents en tota 
la comunitat educativa (docents, associacions de pares i mares, alumnes) de l’escola pública 
de Llubí i dels instituts de secundària de referència del municipi (IES Sineu, IES Pau 
Casesnoves, IES Berenguer d’Anoia, etc.). 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Llubí  adopta els següents Acords:   
 
1r.  Donar suport als docents amb motiu de les protestes i la vaga indefinida a favor de l’escola 
pública, establerta a tots els centres educatius de referència del nostre municipi (escola i 
instituts). 
 
2n. Instar la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a dialogar i negociar amb la 
comunitat educativa per tal de recuperar el diàleg i el consens necessari en matèria educativa. 
 
3r.  Instar el Govern de les Illes Balears a retirar el decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es 
regula el tractament integrat de les llengües als centres educatius. 
 
4t. Instar la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a respectar l’autonomia i les decisions 
dels consells escolars en matèria educativa. 
 
5è.  Trametre aquests acords al Govern de les Illes Balears i a la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Universitats i als grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears.”  
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La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
11.- EXAMEN MOCIÓ PSM-EN PER RECLAMAR A LA CONSELLE RIA D’EDUCACIÓ UNA 
REUNIÓ INFORMATIVA URGENT SOBRE EL TIL PER A LA COM UNITAT EDUCATIVA DE 
LLUBÍ I L’AJUNTAMENT.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal  PSM-EN, de data  10 octubre  2013,  que deia 
 
“La política educativa del Govern de les Illes Balears ha generat una onada de protestes i 
accions reivindicatives per tota la geografia de les nostres illes como mai s’havia produït. 
Davant aquesta conjuntura que amenaça greument el consens i el clima de confiança que 
sempre havia imperat en matèria d’educació resulta necessari un esforç de comunicació i 
d’informació pel que fa a les normatives que han generat aquest intens rebuig social.  
 
La informació directa i de  primera mà sobre el TIL i d’altres normes projectades o aprovades 
recentment és una necessitat que comparteix tant la comunitat educativa de les escoles i 
centres educatius de referència de Llubí (docents, amipas, famílies...) com tots els regidors i 
regidores de l’Ajuntament de Llubí en qualitat de representants municipals.  
 
Aquestes reunions informatives per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat ja 
s’han produït a altres municipis de Mallorca, per la qual cosa es considera necessari també 
organitzar-la al municipi de Llubí.  
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Llubí  adopta els següents  Acords:  
 
1r.  Instar el Batle de Llubí a organitzar, de manera urgent, una reunió informativa per part de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat sobre el TIL i normativa educativa. Aquesta reunió 
s’adreçarà a la comunitat educativa dels centres educatius de Llubí o de referència i també als 
regidors i regidores de l’Ajuntament, i tendrà la finalitat d’informar sobre les darreres reformes 
educatives i poder contestar els dubtes i reflexions que es puguin plantejar.  
 
2n. Aquesta reunió, una vegada organitzada, es comunicarà a les amipas de l’Escola de Llubí i 
de l’IES Sineu, als respectius centres educatius i a les famílies de Llubí que pugin estar 
interessades.“ 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
12.- EXAMEN MOCIÓ PSM-EN PER UNS PRESSUPOSTS JUSTS I NO DISCRIMINATORIS 
PER A LES ILLES BALEARS.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PSM-EN, de data  10 octubre 2013,  que deia 
 
“El Consell de Ministres del passat 27 de setembre va aprovar el projecte de Llei dels 
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014. Es tracta d’un projecte de Llei profundament injust 
amb les Illes Balears ja que ens situa a la coa de l’Estat en termes d’inversions (66 
euros/habitant/any front als més de 200 de la mitjana espanyola), després d’haver patit ja una 
retallada de més d’un 45% en els PGE de l’any passat. 
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Aquest fet se suma a un sistema de finançament autonòmic que cada dia implica un greuge 
més gran pel que fa als ciutadans de les Illes Balears en relació als ciutadans de la resta de 
l’Estat, amb repercussions concretes en matèries essencials com ara l’educació, sanitat, 
transport, etc. Per posar només un exemple, mentre Euskadi, que gestiona els seus propis 
imposts, destina més de 1.200 euros per habitant a educació, o bé la mitjana espanyola que se 
situa per damunt dels 900 euros, a les nostres illes només s’hi poden destinar únicament 800 
euros.  A tot això cal afegir que, un cop més, el projecte de PGE 2014 no sols no compleix amb 
allò signat als diversos convenis subscrits entre el govern estatal i la CAIB, sinó que nega les 
inversions estatutàries, d’obligatori compliment d’acord amb allò establert al nostre Estatut 
d’Autonomia, que té rang de Llei orgànica. 
 
Ha arribat l’hora de dir prou a un tracte injust i discriminatori cap als ciutadans i ciutadanes de 
les Illes Balears per part de les principals institucions de l’Estat espanyol. Un tracte 
inacceptable que en l’actual situació de crisi econòmica agreuja la situació de pobresa i els 
desequilibris que ja pateix la nostra societat. De poc serveix lamentar-se com fan els nostres 
governants autonòmics i locals, si no fan el que està a les seves mans per evitar i denunciar 
aquesta situació insostenible.  
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Llubí  adopta els següents  Acords:  
 
1r. L’Ajuntament de Llubí  insta el Govern de l’Estat a retirar el projecte de Llei de PGE  2014 
que resulta profundament injust per a les Illes Balears.  
 
2n. L’Ajuntament de Llubí insta els diputats, diputades, senadors i senadores del PP i del PSOE 
elegits per la circumscripció de les Illes Balears a esmenar el projecte de PGE 2014 tot situant-
nos com a mínim en la mitjana pel que fa a les inversions territorialitzades, i a votar en contra 
d’aquesta Llei si això no es compleix. 
 
3r. L’Ajuntament de Llubí insta el Govern del Sr. Bauzà a negociar amb el Govern estatal un 
nou sistema de finançament que permeti avançar en termes de sobirania fiscal, basat en 
concert econòmic solidari, així com una nova Llei de Règim Especial que compensi els 
sobrecostos derivats de la nostra condició insular i interinsular.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
13.- EXAMEN MOCIÓ PSIB-PSOE SOBRE MODIFICACIÓ LLEI GENERAL TURÍSTICA.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PSIB-PSOE, que deia 
 
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
L’apartat 2 de l’article 1r de la Llei 4/2013 “de medidas de flexibilización y fomento del mercado de 
alquiler de viviendas”  exclou expressament del a regulació de la Llei d’arrendaments urbans els 
lloguers d’habitatges quan estiguin sotmesos a un règim específic derivat de la seva normativa 
sectorial. 
 
La Llei 8/2012 de turisme de les Illes Balears estableix com a modalitat de lloguers turístic a 
habitatges aquella que es desenvolupa a tipologies unifamiliars aïllades i adossades, prohibit 
aquest  ús a habitatges entremitjeres (cases de poble) i a edificis plurifamiliars on es doni divisió 
horitzontal de la propietat. 
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És un fet, que existeix a la nostra com,unitat un percentatge significatiu d’oferta-demanda per ús 
temporal turístic d’habitatges que va molt més enllà que els  unifamiliars aïllats permesos per la 
legislació autonòmica, oferta aquesta que no esta regulada. 
 
Aquesta activitat econòmica, permesa a tot el món, s’estén de manera isòtropa pel territori, ja que 
els seus actors utilitzen moltes de les vessants de l’oferta complementària, i en conseqüència hi ha 
una gran distribució dels beneficis. 
 
L’objectiu de la legislació autonòmica que es proposa des del grup socialista és, per una banda, la 
de no distingir entre tipus d’habitatges pel que fa als lloguers turístics, i així aconseguir minvar les 
borses de frau fiscal, i per altre que els habitatges siguin legals i habitables, que estigui 
assegurada, com a mínim, la responsabilitat civil, i que els ajuntaments respectius desenvolupin 
ordenances que garanteixin la convivència, la seguretat i la higiene a totes les activitats turístiques. 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Llubí ACORDA: 
 
Instar Al Govern de les Illes Balears per tal de que modifiqui la Llei  8/2012 de Turisme per regular 
els lloguers turístics de tots els habitatges que es comercialitzen i promocionen a canals d’oferta 
turística, de manera que aquesta oferta d’allotjament a les IB es pugui dur a terme de forma legal, i 
que contengui com a mínim, els següents aspectes: 
 
a. Estar inscrit al corresponent registre administratiu d’habitatges d’ús turístic, amb la finalitat, 

entre d’altres, de facilitar la corresponent tributació fiscal. 
b. Acreditar estar en possessió de la cèl·lula d’habitabilitat. 
c. Acreditar que l’habitatge te subscrita una assegurança especifica per aquest ús, en qualsevol 

cas, de responsabilitat civil. 
d. Etipular que els Ajuntaments desenvolupin ordenances reguladores de la convivència, 

seguretat i higiene, com a garantia tant pels ciutadans, com pels visitants.” 
 

La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
14.- EXAMEN MOCIÓ PSIB-PSOE  DE SUPORT A LA COMUNIT AT EDUCADORA.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PSIB-PSOE,  que deia 
 
 “ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
La Conselleria d’Educació, cultura i Universitats ha incoat expedients disciplinaris als directors de 
diversos centres de secundària de la nostra comunitat, els consells escolars dels quals havien 
aprovat un projecte lingüístic d’acord amb el Decret de Tractament Integrat de Llengües, però que 
segons observacions de la inspecció educativa no s’ajustaven a les instruccions dictades el 9 de 
maig.  Aquest expedient comporta la suspensió de les funcions de directors i del sou durant tres 
mesos tal com es desprèn del comunicat emès per la pròpia conselleria. 
 
Aquesta actitud de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats és intolerable, perquè significa 
l’eliminació de la participació activa dels Consells Escolars en els seus projectes pedagògics i 
vulnera l’autonomia dels centres. 
Amb aquesta actitud, l’administració educativa de les Illes Balears provocarà més crispació en els 
centres i un augment de la conflictivitat del proper curs, tot molt lluny del que necessiten les aules 
per lluitar contra el fracàs escolar.  En el segle XXI no es poden tolerar aquest tipus de pràctiques.  
 



 17 

bona part de la societat ha expressat la seva preocupació i el seu rebuig envers la ruptura del 
consens educatiu.  El Govern de les Illes Balears té la responsabilitat d’escoltar els professionals i 
la resta de membres de la Comunitat Educativa, que els han advertit que l’aplicació del TIL, amb 
les condicions d’improvisació amb les que es vol iniciar, només generarà més fracàs escolar i un 
increment de les desigualtats entre aquells alumnes que es puguin pagar les classes de repàs i els 
que tant l’anglès com del es matèries no lingüístiques que s’han d’impartir en anglès. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Llubí present la següent 
MOCIÓ 
 
1.- l’Ajuntament de Llubí manifesta el seu suport i la seva solidaritat amb la comunitat educativa, 
que ha expressat el seu rebuig envers el decret de Tractament  Integrat de Llengües del Govern 
de les Illes Balears. 
 
2.- L’Ajuntament de Llubí insta el Govern de les Illes Balears que torni enrere els expedients 
disciplinaris imposats als directors dels centres Ramis i Ramis, Cap de Llevant i Pasqual Calbó de 
Maó. 
 
3.- L’Ajuntament de Llubí insta el Govern de les Illes Balears a que els nous projectes que es 
vulguin aplicar en els centres educatius es facin sense precipitacions i de manera consensuada 
amb aquells sectors que els han de portar a terme i amb aquells que s’han de veure afectats. 
 
4.- L’Ajuntament de  Llubí insta el Govern de les Illes Balears a derogar el Decret de Tractament 
Integrat de Llengües i a seurer-se a dialogar i elaborar, sense precipitacions i amb els recursos 
humans i econòmics necessaris,  una nova norma consensuada amb la comunitat educativa, que 
reforci l’aprenentatge d’una llengua estrangera en els centres eductius sense que això vagi en 
detriment del a llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que s’utilitza  com a llengua vehicular 
del nostre sistema educatiu.”   
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
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 


