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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA COMISSIÓ INFORMAT IVA PERMANENT 
GENERAL DE DÍA 13 DE NOVEMBRE  DE 2013.  
 
Data:   13 de novembre 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  
- 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:  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 .- 
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  16 d’octubre de 
2013)  i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per unanimitat dels assistents.  
 
 
2.- EXAMEN ELECCIÓ JUTGE PAU SUBSTITUT.- 
Es va donar lectura a la proposta de la Batllia de data 30 d’octubre de 2013,  que deia: 
 
“Vist l'expedient tramitat per al nomenament de Jutge de Pau  Substitut, en el que s'ha emès 
informe pel Secretari sobre la legalitat aplicable. 
 
Vista la única sol·licitud presentada per la Sra. Antonia Llabrés Alomar per a ocupar el càrrec de 
Jutge de Pau Substitut. 
 
Aquesta Batllia, d’acord amb les disposicions legals vigents, proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Elegir a la Sra. Antonia Llabrés Alomar, Jutge de Pau Substitut de Llubí, proposant el seu 
nomenament a la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de les Illes Balears.  
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2.- Remetre el present acord al Jutjat  Degà d'Inca, per a la seva constància i remetre  l’original de 
l’expedient incoat, al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. 
  
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
3.- EXAMEN PROPOSTA CONGELACIÓ TRIBUTS PER A L’EXER CICI 2014.- 
Es va donar lectura a la proposta de data 5 de novembre de 2013,  signada pel regidor  
d’Economia, Hisenda i Urbanisme, Sr. Miquel Perelló Alomar, que deia: 
 
És voluntat de l’equip de govern no augmentar la càrrega fiscal dels llubiners. Així, durant 
aquest exercici 2013, no s’ha augmentat cap impost, ni taxa ni preu públic municipal. Aquesta 
congelació dels imports i la no actualització de l’IPC ha estat compensada per la reducció de 
despesa a altres partides del pressupost. 
 
Tal i com ha sortit als mitjans de comunicació, el municipi de Llubí és un dels 5 municipis de 
Mallorca amb la pressió fiscal més baixa. No obstant això, tampoc s’ha deixat de banda la no 
realització d’inversions municipals i així, fins final d’any, es construirà un altra pista de pàdel al 
Polisportiu, es millora i condiciona el c/Son Bordoi o s’arregla les aceres del c/Creu. 
 
Tenim molt clar com equip de govern que fins que acabi la legislatura no s’incrementaran 
impostos ni taxes. Les úniques modificacions han estat degudes per complir amb el Pla d’Ajust i 
poder pagar als proveïdors a través d’un préstec bancari. Hi ha el compromís de què en el 
moment que es retorni el préstec es tornaran els impostos augmentats (ICIO, Plusvàlues i taxa 
de guals i de certificats final d’obra ) a la situació original. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Congelar tots els tributs municipals (impostos, taxes i preus públics) per l’any 2014. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
4.- EXAMEN RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMU NITAT.- 
Es va donar lectura a la proposta de la Batllia de data 7 de novembre de 2013,  que deia: 
 
“Després de diverses reunions dels Batles i representants dels municipis que formen part de la 
Mancomunitat del Pla de Mallorca, s’han modificat per sessió plenària de la Mancomunitat de 
dia 09/04/2013, diversos articles dels Estatuts de la Mancomunitat. 
 
Les principals modificacions són les següents: 
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- Article 3 on es modifiquen els objectius de la Mancomunitat, la forma de prestació dels 
serveis que ara passarien a gestionar-se i no a tenir la titularitat i el procediment de 
separació per part d’un Ajuntament quan es vengui prestant per la Mancomunitat. 

 
- Article 13.1 on es modifica la forma de convocatòria de les sessions plenàries. 

 
- Article 17 on es modifica el procediment de selecció dels funcionaris que formin part de 

la Mancomunitat ( s’adapta al EBEP ) i les seves funcions. 
 

- Article 23.3 on es modifica el procediment per separar a un Municipi de la Mancomunitat 
que sigui deutor. 

 
- Article 26 on es modifica el procediment per modificar els Estatuts de la Mancomunitat. 

 
- Article 28 on es modifica el procediment per incorporar Municipis a la Mancomunitat. 

 
- Article 29 on es modifica el procediment per la separació voluntària d’un Municipi de la 

Mancomunitat. 
 

- Article 32.1.2 on es modifica el procediment per dissoldre la Mancomunitat. 
 
Llubí, com a Entitat local que forma part de la Mancomunitat, ha d’aprovar per Plenari la 
modificació dels Estatuts citats. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present ACORD:  
 
Primer.-  Ratificar la modificació dels Estatuts que han de regir l’organització i funcionament de 
la Mancomunitat del pla de Mallorca. 
 
Segon.-  Comunicar el present acord a la Mancomunitat per al seu coneixement i efectes. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
5.- EXAMEN PROPOSTA SUPORT DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.- 
Es va donar lectura a la proposta de la Batllia de data 6 de novembre de 2013,  que deia: 
 
“Com cada any, el dia 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència cap a les Dones, denunciant la violència que  pateixen les dones d’arreu del 
món, al mateix temps que es demana a tota la societat una major implicació en qualsevol acte 
que atempto contra la integritat i la dignitat de la dona i en defensa de la justícia, la igualtat i la 
no violència. 
 
Per tot això, i d’acord amb les disposicions legals vigents, PROPOSO  al Plenari l’adopció del 
següent ACORD: 
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Primer.-  L’Ajuntament de Llubí en Ple acorda la renovació d’aquest compromís enfront d’aquesta 
xacra social, condemnant qualsevol tipus de violència cap a les dones, que vulnera els drets 
humans i en defensa d’una cultura basada en el respecte mutu, la igualtat, la llibertat i la dignitat 
humana. 
  
Segon.-  Que es pengi a la façana de l’Ajuntament la pancarta amb el llaç de solidaritat, sota el 
lema “25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència cap a les Dones”.  
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
6.- EXAMEN CONVENI AMB ES QUINQUÉ ASSOCIACIÓ CULTUR AL.- 
Es va donar lectura a la proposta de data 7 de novembre de 2013,  signada pel regidor  de 
Cultura, Sr. Tomàs Ramis Barceló, que deia: 
 
“Vista la necessitat de fomentar les activitats culturals i , específicament, l’emissió de pel·lícules 
al Teatre municipal, que s’ha habilitat com a Sala cinematogràfica. 

D’acord amb la voluntat d’implicació en el foment de les activitats esmentades per part de Es 
Quinqué Associació cultural 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 Es Quinqué Associació cultural per a la seva constància. 

No obstant l’Ajuntament Ple acordarà.” 

La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
proposta abans descrita. 
 
 
7.- EXAMEN MOCIÓ PSM-EN PER LA RETIRADA LLEI DE SÍM BOLS.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PSM-EN, de data 8 de novembre  2013,  que 
deia: 
 
“El projecte de Llei de símbols de les Illes Balears es troba actualment en tràmit parlamentari. 
Aquesta llei, si s’aprova, tindrà una clara incidència en els edificis de competència municipal, entre 
d’altres la casa consistorial, edificis públics i els centres escolars públics.  
La conjuntura política i social així com també el moment en qual s’ha redactat aquest projecte de 
llei evidencien que ha estat ideat per ser un instrument pensat per  retallar el dret fonamental de la 
llibertat d'expressió, com així ho ha donat a entendre el Consell Consultiu de les Illes Balears a 
través del dictamen sobre l'avantprojecte de la llei de símbols que, en essència, és el mateix que 
ara es tramita com a projecte de llei. En definitiva, el projecte de llei determina que penjar una 
bandera o altres símbols dels que no es recullen en la llei, i no són autoritzats prèviament, suposa 
un ús impropi de l'immoble, i per tant és objecte de ser sancionat. 
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Resulta evident que el projecte de llei pretén el mateix que l'avantprojecte dictaminat com a 
"inconstitucional" pel Consell Consultiu per no respectar el dret fonamental de la llibertat 
d'expressió amb l'objectiu de prohibir l'expressió i manifestació d'opinions a través de símbols, 
crítiques amb l'acció del Govern i de suport a la llengua pròpia de les Illes Balears. És una llei 
essencialment antillaços quadribarrats a favor de la llengua catalana, llengua pròpia de les Illes 
Balears i eix vertebrador de la nostra cultura. Símbol a favor del qual s’ha manifestat repetidament 
el nostre Consistori.  
 
Cal remarcar, també, que aquest projecte de llei s’ha redactat pensant essencialment en els 
centres educatius i suposa una desconfiança intolerable envers els docents, la comunitat 
educativa i la societat en general. 
 
Per tot això, el grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista presenta al Ple de l’Ajuntament els 
següents:   

Acords 
1r. El Ple de l'Ajuntament de Llubí sol·licita als grups parlamentaris del Parlament de les Illes 
Balears que no aprovin el Projecte de llei de símbols de les Illes Balears i insta el Govern de les 
Illes Balears a retirar aquest projecte de llei.  

2n. En cas que s’aprovi la Llei de símbols, l’Ajuntament de Llubí insta el Govern de les Illes 
Balears a incorporar el reconeixement de la senyera tradicional de l’Estendard del Rei en 
Jaume, l'emblema dels quatre pals vermells sobre fons groc, per la seva vinculació tradicional 
amb la història de les Balears i el fort lligam amb la llengua i cultura pròpies.  

3r. L’Ajuntament de Llubí reclama al Govern de els Illes Balears que es permetin els símbols de 
promoció i suport a la cultura en general, a l’educació i a la llengua pròpia en particular que 
decideixin els mateixos centres escolars com s’ha fet fins ara amb tota normalitat i sota el bon 
criteri de qualsevol sector de la comunitat educativa. 

4t. Que es comuniquin aquests acords al Govern de els Illes Balears i als grups parlamentaris 
del Parlament de les Illes Balears.”  

La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
moció abans descrita. 
 
 
8.- EXAMEN MOCIÓ PSM-EN DE REPROVACIÓ AL BATLLE DE LLUBÍ PEL SEU 
POSICIONAMENT A L’ASSEMBLEA DE BATLLES.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PSM-EN, de data 8 de novembre  2013,  que 
deia: 
 
“L’Assemblea de batles, celebrada el dia 8 de novembre, ha rebutjat per 31 vots negatius i 23 a 
favor  la moció contra el decret del Tractament Integrat de Llengües presentada per MES per 
Mallorca, PSIB-PSOE i PI. Dels vots en contra de la moció, segons ha transcendit als mitjans, 
hi ha el vot negatiu del batle de Llubí.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Llubí, en repetides ocasions, s’ha mostrat partidari de la retirada del 
TIL i en contra del Decret amb el vot majoritari dels grups polítics a l’oposició i l’abstenció de 
l’equip de govern.  
 
L’Ajuntament de Llubí també ha aprovat darrerament una Declaració Institucional a favor de la 
reivindicació de la comunitat educativa i en contra de l’aplicació del TIL. Fins i tot, com a 
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conseqüència d’aquests posicionaments, l’Ajuntament de Llubí manté penjat a la seva 
balconada els símbols del llaç en defensa de l’educació i la llengua pròpia, i la camiseta verda 
reivindicativa de la comunitat educativa.  
 
Atès que el batle de Llubí té l’obligació democràtica de representar el municipi de Llubí i tots els 
seus habitants, i d’altra banda té l’obligació moral de representar l’opinió i el sentir majoritari de 
Llubí per sobre de sectarismes i qüestions partidistes. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llubí adopta els següents Acords:  
 
1r. Reprovar el batle de Llubí per la seva actitud i posicionament a l’Assemblea de batles 
celebrada a Mallorca dia 8 de novembre de 2013.  
 
2n.  Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb la reivindicació de la comunitat educativa 
en contra del Decret del Tractament Integrat de Llengües, així com el compromís de 
l’Ajuntament a favor de l’educació integradora, de la llengua pròpia i de la cultura de la nostra 
comunitat.  
 
3r. Exigir al batle de Llubí una actitud respectuosa i concordant amb l’opinió i el sentir majoritari 
del poble de Llubí expressat a través dels seus representants democràtics a l’Ajuntament de 
Llubí.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
moció abans descrita. 
 
 
9.- EXAMEN MOCIÓ PSIB-PSOE  SOBRE  ELS PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT 
2014.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PSIB-PSOE, de data 29 d’octubre de 2013,  que 
deia: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Una vegada coneguts els Pressuposts Generals de l’Estat per l’exercici 2014 i vist que la inversió 
prevista per a les Illes Balears és de setanta quatre milions d’euros. 
 
Atès que l’aportació per a les Illes Balears en l’exercici 2013 va ser de 8.717770 euros, en 2012 va 
ser de 143.254.040 euros i en el 2011 va ser de 183.410.070 euros. 
 
Donat que la inversió a les Illes Balears representa tan sols el 0,8% del conjunt de la inversió 
establerta als Pressuposts Generals, quan la població de les Illes Balears és superior al 2% de la 
població total de l’Estat Espanyol. El que acaba provocant que la inversió per càpita a la nostra 
Comunitat Autònoma es situï en 66 euros per habitant, front a una mitja nacional de 206 euros per 
habitant. 
 
Davant les evidents desigualtats produïdes, entre els ciutadans de les diferents comunitats 
autònomes i atès que són les Illes Balears la comunitat autònoma més castigada en el projecte de 
Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2014. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llubí ACORDA: 
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1.- L’Ajuntament de Llubí rebutja el projecte de llei dels Pressuposts Generals de l’Estat per a 
l’exercici 2014. 
 
2.- L’Ajuntament de Llubí insta al Govern de les Illes Balears a fer totes les gestions que estiguin al 
seu abast perquè al llarg de la tramitació dels Pressuposts generals de l’Estat s’incrementin les 
inversions establertes per a les Illes Balears fins situar-se en la mitjana amb una inversió per 
càpita de 206 euros.” 
 
Per part del Sr. Gabriel Vicens, del grup municipal PSM-EN es va proposar la següent esmena: 
“Exigir als diputats i senadors elegits per les Illes Balears a les Corts Espanyoles que no votin a 
favor dels Pressuposts Generals de l’Estat 2014, sinó inclouen les mesures expressades abans.” 
 
Per part del regidor Sr. Miquel Perelló Gelabert del grup municipal PSOE, es va acceptar 
l’esmena. 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
moció abans descrita. 
 
 
10.- EXAMEN MOCIÓ PSIB-PSOE, SOBRE EL SECTOR ELECTR IC.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PSIB-PSOE, de data 29 d’octubre  2013,  que 
deia: 
 
“Exposició de motius 
Amb el Projecte de llei del Sector Elèctric, el qual, la seva tramitació parlamentària conclourà  
previsiblement en el proper mes de desembre, el Govern pareix que vol donar per conclòs el 
procés de dos anys de continus canvis normatius que ara es presenten com un remei de reforma 
energètica i que tingueren el seu inici en el Reial Decret 1/2012 de moratòria per a les energies 
renovables. 
No és en absolut recomanable que una reforma de la profunditat i abast d’aquesta, que modifica el 
marc legal instaurat l’any 1997, es dugui a terme des de l’opacitat més absoluta prescindint de la 
insubstituïble participació dels agents que els afecta (administracions afectades, consumidors, 
empreses, etc.), i sense cap indici de voluntat de consens parlamentari.  Això ha suposat severes 
crítiques dels Organismes Reguladors Independents, tant de la Comissió Nacional d’Energia com 
de la Comissió Nacional de Mercat de la Competència, i que ha despertat una enorme inquietud 
més allà de les nostres fronteres. 
 
Les raons del rebuig que concita aquesta reforma es pot resumir en què: 
 

- Consolida un marc energètic superat per 15 anys de desenvolupaments tecnològics, 
fossilitzant a Espanya en el passat, obviant que la realitat d’avui és radicalment distinta de 
la de 1997, com així ho demostren fets rellevants com la catàstrofe de Fukushima, o les 
evidències contundents i incontestables sobre els efectes del canvi climàtic. 

- Ignora que la Unió europea ha traçat una fulla de ruta energètica fins 2050 que pot deixar 
despenjats a aquells països que no acomodin les seves pròpies estratègies a l’espai comú.  
Molt especialment en cas de països que, com Espanya, precisen d’un gran esforç 
d’intercomunicació per a suplir l’efecte illa. 

- Menysprea l’oportunitat que les economies tractores de la UE han vist en l’anomenada 
transició energètica. Alemanya va abordar la seva l’any 2010, el Regne Unit inicia ara 
l’execució de la seva després d’uns anys de feina, i França acaba de posar en marxa una 
sort de pacte de país amb la voluntat d’acordar la seva gran transició energètica. 
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- Llança per la borda el treball dels darrers anys, d’un sector empresarial innovador i a l’alça, 
que ens col·loca al cap de lideratge mundial en renovables, desencadenant en paral·lel un 
nou conflicte social que pot traduir-se en milers de desnonaments pels inversors familiars 
que acompanyaren l’enorme esforç inversor que allò va suposar. 

- Lluny de  resoldre el dèficit de la tarifa, la consolida traslladant-lo al rebut de la llum amb el 
conseqüent increment del preu de l’electricitat per a les empreses i famílies, deteriorant la 
competitivitat d’aquelles i colpejant les economies d’aquestes. 

- En plena crisi, fa aflorar una nova bretxa social, la que ve de la ma de la pobresa 
energètica per a aquelles famílies que es veuen obligades a renunciar a determinats 
serveis a les seves llars, veient rebaixada la qualitat de vida a nivells que no es veien des 
de fa dècades en el nostre país. 

- Menysprea la oportunitat d’avançar en independència energètica al renunciar a les 
renovables, condemnant als ciutadans i empreses a haver de pagar una energia més cara 
que la resta de la UE i que, el que és més greu encara, seguirà encarint-se per damunt 
dels països del nostre entorn en els propers anys. 

 
L’allau de plets i recursos que ja s’estan plantejant des de pràcticament tots els sectors confirma 
l’enorme rebuig que suscita l’anomenada Reforma Energètica, i aquest municipi no pot quedar al 
marge de la defensa dels interessos del conjunt de veïns que sofriran les conseqüències de la 
mateixa a les seves butxaques, en els seus oficis i en la qualitat de vida. 
 
Per tot això, presentem davant el Ple per al seu de bat i aprovació, si escau, la següent 
MOCIÓ: 
 
1.- Instar al Govern  de la Nació a retirar el Projecte de Llei del Sector Elèctric actualment en 
tramitació a les Corts Generals, així com a la derogació de les normes que amenacen amb posar 
fir al desenvolupament de les energies renovables, i a posar en marxa un procés de participació i 
de diàleg el més ampli possible, encaminat a consensuar una política energètica del país que 
traslladi seguretat jurídica i estabilitat raonable en un sector estratègic com aquest. 
 
2.- Instar al Govern de la Nació a respectar els compromisos internacionals adquirits en matèria de 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, i a una obligada convergència amb l’Estragègia 
Energètica Europea en matèria d’estalvi i d’eficiència, Així com el compliment d’objectius en 
energies renovables. 
 
3.- L’Ajuntament es compromet a la vegada a implementar mesures d’eficiència i d’estalvi 
energètic, i de suport a les energies renovables, a l’àmbit de les seves competències.” 
 
Per part del Sr. Gabriel Vicens, del grup municipal PSM-EN es va proposar la següent esmena al 
punt 1 i 2: 
On diu: “Instar al Govern de la Nació...”,  hauria de dir: “Instar al Govern de l’Estat...” 
 
Per part del regidor Sr. Miquel Perelló Gelabert del grup municipal PSOE, es va acceptar 
l’esmena. 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
moció abans descrita. 
 
 
11.- EXAMEN MOCIÓ CXI A FAVOR DEL SERVEI DE RADIOTE RÀPIA A MENORCA I 
EIVISSA.- 
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Es va donar lectura a la moció del grup municipal CxI, de data  28 d’octubre  2013,  que deia: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
La ciutadania de Menorca, Eivissa i Formentera, ha manifestat de forma clara que una prioritat per 
tota la gent de Menorca, Eivissa i Formentera és la posada en funcionament de forma urgent del 
servei de radioteràpia als seus hospitals. Malauradament, alguns partits polítics només es fan 
ressò d’aquestes demandes durant les campanyes electorals. És un deure i una responsabilitat, 
escoltar la ciutadania en les seves demandes més urgents, com és ara la realitat del servei de 
radioteràpia a les illes. 
 
El cost econòmic, social i personal que suposa al Govern de les Illes el fet dels menorquins, 
eivissencs o formenteres haver de desplaçar-se a Mallorca cinc dies per setmana, durant vàries 
setmanes, per un tractament de cinc minuts és motiu de danys psíquics i econòmics per la gran 
majoria dels pacients. Les persones malaltes d’Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca, han de 
tenir els mateixos drets i les mateixes oportunitats. 
A més a més, el fet que hagi persones que hagin hagut de renunciar al tractament de radioteràpia 
per no poder assumir el desplaçament i el manteniment durant vàries setmanes a Palma, ja és 
motiu suficient perquè es servei es posi en marxa des del minut zero del nou hospital. 
 
Per posar només un exemple a les Balears, a Eivissa, el cost de les “autopistes”, s’eleva a més de 
17 milions d’euros anuals, uns 44.000 euros diaris.  La radioteràpia suposa un cost aproximat de 3 
milions.  No s’estén que un cost tan petit en comparació a altres i tan necessari, no es contempli al 
pressupost de les Illes Balears. 
 
Consideram que és necessari promoure la solidaritat entre les illes i que cal rebujar la 
discriminació de les més petites en els assumptes que tenen idèntica importància i gravetat per 
qualsevol ciutadà, visqui on visqui. 
 
En base a tot l’exposat proposem al ple de l’Ajuntament de Llubí que adopti el següent ACORD: 
 
Instar al Govern de les Illes Balears a realitzar de forma urgent els tràmits pressupostaris 
necessaris per adquirir la maquinària i contractar el personal qualificat necessari per tal que el dia 
que s’obri el nou hospital de Can Misses a Eivissa compti amb el servei de radioteràpia i per dotar 
del mateix servei a l’hospital Mateu Orfila de Menorca, per tal que tots els ciutadans de les Illes 
Balears puguin accedir en igualtat de condicions a les prestacions de la sanitat pública.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General,  per unanimitat dels assistents, acorden aprovar la 
moció abans descrita. 
 
 
ALTRES INFORMACIONS.- 
-La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de novembre 2013, va aprovar les bases per a la 
concessió d’ajudes per a llibres de text. 
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-La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de novembre 2013, va aprovar les bases per a la 
concessió d’ajudes per a transport per als estudiants. 
 
-Ja han començat les obres, per a la millora de voreres i voravies, a l’entrada del carrer Creu. 
 
-Demà la Mesa de Contractació procedirà a l’obertura de la documentació de les ofertes 
presentades,  per a l’execució de l’obra “Millora i condicionament carrer Son Bordoi”. 
 
-L’Ajuntament ha publicitat la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí (matances) per al 
consum domèstic privat entre els dies 1 de novembre de 2013 i 31 de març de 2014. 
 
-L’Ajuntament realitza al Poliesportiu Municipal obres consistent en una bugaderia per emprar 
el CDA-Llubí.  
 
-El regidor Sr. Tomàs Ramis Barceló, informà als reunits, dels actes programats per la Fira de La 
Mel. 
 
-El Sr. Batlle informà als reunits, que el pròxim dia 26 de novembre, dia de la Fira, se procedirà a 
retre un petit homenatge als familiars dels fundador de la Fira.  
 
 
 
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 


