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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA COMISSIÓ INFORMAT IVA PERMANENT 
GENERAL DE DÍA 18 DE MAIG  DE 2016.  
 
Data:   18 de maig de  2016 
Caràcter: ordinari 
Convocatòria: primera 
Inici:   20,00   hores 
Fi:  21,00  hores 
Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial de Llubí 
Assistents:  
- Batllessa-presidenta, Sra.  Magdalena Perelló Frontera  
- 1er. Tinent de batllia,  Sr. Joan Ramis Ramis  
- 2º Tinent de batllia, Sr. Miquel Guardiola Capó  
- 3º Tinent de batllia, Sra. Bàrbara Serra Fornés 
- Regidors, Sr. Pere Joan Llompart Beltrán 
- Regidora,  Sra. Júlia González Bordas 
- Regidor, Sr.  Joan Ramis Perelló  
- Regidor,  Sr. Toni Vallespir Perelló 
- Regidor, Sr. Miguel Perelló Alomar  
- Regidora, Sra. Margalida Gelabert Perelló  
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 16 de març de 2016) i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per 
unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- EXAMEN CANVI D’ÚS EDIFICI SA FARINERA.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data  21 d’abril de 2016, que deia: 
 
“L’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 18 de setembre de 2006, va aprovar la 
sol·licitud a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,  de la cessió d’ús gratuït i 
temporal dels béns immobles  del “Molí d’en Suau” i “Sa Farinera”, a favor d’aquest 
Ajuntament, per a finalitats d’utilitats públiques i interès social. 
 
La Conselleria d’Economia,  Hisenda  i Innovació,  per resolució de data 15 de 
desembre de 2006, va acordar autoritzar la cessió sol·licitada a favor d’aquest 
Ajuntament, i publicada dita cessió en el BOIB núm. 185, de data 26-12-2006, la qual 
fou acceptada en sessió plenària de data 15 de gener de 2007. 
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En data 26-07-2012,  al BOIB núm. 108, pàgines 18-19, es va publicar la resolució de 
la Conselleria d’Administracions Públiques, per la qual s’autoritzava el canvi d’ús  
sol·licitat, per a convertir-lo en escoleta d’educació infantil municipal.  
 
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 28-04-2014, va acordar sol·licitar a la 
Direcció General del Tresor, Política Financera i  Patrimoni la cessió gratuïta del local 
de Sa Farinera a favor de l’Ajuntament de Llubí,  per així poder condicionar dit local 
per a destinar-lo a escoleta municipal de 0 a 3 anys.     

 
En l’actualitat, aquest Ajuntament ha desestimat procedir a la seva adequació com a 
l’escoleta municipal, tota vegada que s’ha considerat més adoni ubicar-la a un altre 
solar més adient. 
 
Per l’abans exposat,  d’acord amb les atribucions que li confereixen les disposicions 
legals vigents,  PROPOSO a l’Ajuntament  Ple l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.-   Sol·licitar a la Direcció General del Tresor, Política Financera i  Patrimoni el 
canvi d’ús del local de Sa Farinera,  per així poder condicionar dit local per a destinar-
lo Centre Cultural.     
 
Segon.-   Remetre aquest acord a la Direcció General del Tresor, Política Financera i 
Patrimoni. 

 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
aprovar la proposta de la Batllia abans descrita i l’acord contingut a la mateixa. 
 
 
3.- EXAMEN RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DE PODEMOS AL REG LAMENT DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data   4 de maig de 2016, que deia: 
 
“Atès l'expedient que s'instrueix per a l'aprovació del Reglament de participació 
ciutadana de Llubí  aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en data 21 de març de 
2016. 
 
Atès que l'expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies 
mitjançant inserció d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al BOIB  nº 39de data 
26 de març de 2016, havent-se presentat en el termini dit les següents al·legacions: 
 
“Primera: 
Des de Podem recolzam qualsevol passa per a millorar la qualitat democràtica del 
municipi i entenem que aquest Reglament n’és una.  No obstant també creiem de 
forma inequívoca que les Administracions públiques han d’emprar un llenguatge 
inclusiu en matèria de gènere, que trobem a faltar en aquest reglament.  Pr això, i 
d’acord  a la guia editada per l’Institut Balear de la Dona, Llenguatge per la igualtat a 
l’administració, demanem que es modifiquin els termes “ciutadans” o “ciutadà” per 
“ciutadania”, “veïnats” per “veïnats i veïnades”, “regidors” per “regidors i regidores”,  
“inscrits” per “inscrits i inscrites”, “socis” per “socis i sòcies”, “Secretari” per “Secretaria 
Municipal o bé Secretari o Secretària”, Interventor per “departament d’Intervenció o bé 
Interventor o Interventora” i qualsevol altre fórmula que només es refereixi al gènere 
masculí per una que inclogui els dos gèneres. 
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Segona: 
Entenent que la participació ciutadana té dues vessants, la informació i la fiscalització 
de la tasca, creiem oportú suggerir els següents canvis al document: 
 
A l’article 3, sobre Mitjans de Comunicació, afegir que es posarà posar a disposició de 
la ciutadania una llista de distribució de WhatsApp o canal de Telegram que estarà a 
disposició de la ciutadania mitjançant el portal web de l’Ajuntament i del tauler 
d’informació. 
 
A l’article 10, sobre Audiència Pública, s’ha d’indicar que la mateixa s’ha de convocar 
obligatòriament  almenys dues vegades a l’any i, també, a instància de la ciutadania.  
Es proposa la redacció: “Per a fer efectiu aquest dret, el batlle o batllessa, convocarà 
audiència pública al menys dues vegades a l’any, sense detriment que la ciutadania 
també ho pugui fer,  d’acord amb les normes que s’assenyalen a continuació (...)”. 
 
A l’article 11 sobre Requisits per sol·licitar l’audiència pública, considerem massa 
elevat el nombre mínim de ciutadans i ciutadanes necessari per sol·licitar aquesta eina 
de participació, considerant la població del municipi.  Proposem la redacció: “També 
podran sol·licitar l’1% de la població del municipi majors d’edat (...)”.    
 
A l’article 21, sobre Comissions específiques, es proposa ampliar la possibilitat d’usar 
aquest recurs a les regidories, perquè puguin constituir comissions, de manera 
obligatòria com a mínim un cop a l’any, perquè els veïns i veïnes puguin participar en 
la formulació de propostes en les diverses àrees de govern municipal.  Es proposa la 
redacció: “(...) Així mateix, les diferents regidories han de convocar la constitució de 
comissions de treball específiques per facilitar la participació de veïns i veïnes en la 
formulació de propostes en els diferents àrees de govern municipal”. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament  
Ple l’adopció del present ACORD:  
  
PRIMER.- Estimar les al·legacions número 1  i parcialment la número 2 respecte a 
l’article 3 del Reglament presentades per la Sra. Norka López Bolívar, en nom del 
Consell Insular de Podem, pel que haurà de modificar-se el text del Reglament. 
  
SEGON.- Desestimar les al·legació número 2 respecte als articles 10,11 i 21 del 
Reglament. 
  
TERCER.- Aprovar amb caràcter definitiu la redacció final del text del Reglament de 
participació ciutadana el text de la qual, incorpora les modificacions assenyalades al 
punt primer d'aquest acord, com a conseqüència de les al·legacions estimades. 
 
QUART.- Publicar el text íntegre del Reglament al BOIB i tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, a l'efecte de la seva entrada en vigor a tenor del que es preveu a l'art. 
70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, LRBRL. 
  
CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats que han formulat al·legacions, i així 
mateix, donar trasllat d'aquest acord i del text definitiu del Reglament a la Delegació 
del Govern i òrgan competent de la Comunitat Autònoma, a l'efecte oportú 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
aprovar la proposta de la Batllia abans descrita i l’acord contingut a la mateixa. 
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4.- EXAMEN PROPOSTA A FAVOR D’UNA LLEI DE FINANÇAME NT I EN CONTRA 
DE QUALSEVOL MESURA COERCITIVA PER PART DEL MINISTE RI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 4 de maig de 2016, que deia: 
 
“Segons les dades anunciades pel Ministeri d’Hisenda el 31 de març, el dèficit públic del 
conjunt de les administracions públiques per 2015 ha estat del 5,16% del Producte 
Interior Brut, superant l’objectiu del 4,2% compromès amb Brussel·les. 
 
En la descomposició d’aquest dèficit, un 3,92% correspon a l’Estat (un 2,68% de 
l’Administració General i un 1,26% del Fons de la Seguretat Social), un 1,66% a les 
Comunitats Autònomes (tot i que Balears, amb un 1,51%, ha estat per davall la mitjana) i 
les entitats locals presentaren un superàvit del 0,44%. 
 
Cal recordar que és l’Estat qui, amb la seva majoria al Consell de Política Fiscal, estableix 
els límits de dèficit de cada administració i on sistemàticament s’ha reservat els marges 
més importants, deixant límits inassumibles per a les Comunitats Autònomes (3,5% per 
l’Estat, 0,7% per les Comunitats a 2015), que són qui gestionen serveis públics bàsics 
com la Sanitat, l’Educació i els Serveis Socials. 
 
A pesar d’aquesta distribució, on quedà palès que la part més important del dèficit 
generat depèn de l’Estat, el Ministre Montoro ha culpabilitzat les Comunitats Autònomes 
del desviament, i ha anunciat mesures contra elles, com l’exigència de plans de 
retallades o la retenció dels pagaments del Fons de Liquiditat Autonòmica. 
 
Aquest fet és especialment greu a una comunitat com la nostra discriminada fiscalment. 
El Parlament de les Illes Balears s'ha manifestat reiterades vegades a favor de revisar 
l'actual sistema de finançament de les comunitats autònomes. A la sessió plenària del 9 
de febrer de 2016 es va aprovar, entre d’altres, el següent acord per unanimitat: 
 

«El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de les Illes Balears per 
seguir reivindicant una nova llei de finançament de les comunitats autònomes, 
que modifiqui l’actual finançament que, tot i suposar una millora, s’ha demostrat 
injust i perjudicial per a les Illes Balears. El nou sistema hauria d'implicar,  entre 
altres millores, la descentralització dels ingressos i la relació d’ordinalitat entre la 
despesa per habitant i la contribució de cada comunitat autònoma.» 
 

En aquella mateixa proposició es constatava que segons el Sistema de Comptes Públics 
Territorialitzats publicat el juliol de 2015, el Ministeri d’Hisenda reconeix que a Balears es 
recapten anualment 1.330 milions d’euros més del que s’hi inverteix, a pesar de ser un 
càlcul realitzat amb una metodologia que perjudica les Illes Balears. 
 
És del tot intolerable que mentre les Illes Balears sofreixen un autèntic espoli, i aporten, 
només enguany, 780 milions d’euros als Fons de garantia i de suficiència, rebin 
amenaces per part del ministre d’hisenda en funcions de retenció de pagaments del Fons 
de Liquiditat Autonòmica, per haver superat amb uns 220 milions d’euros el límit de dèficit 
imposat per l’Estat. 
 
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
1.-L’Ajuntament de LLUBÍ rebutja l’adopció de qualsevol mesura coercitiva per part del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques contra la Comunitat de les Illes Balears 
per l’incompliment del límit de dèficit imposat per l’Estat espanyol.  
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2.-L’Ajuntament de LLUBÍ s’adhereix al Parlament de les Illes Balears i reitera la 
necessitat d’una nova llei de finançament de les comunitats autònomes, que modifiqui 
l’actual finançament que, tot i suposar una millora, s’ha demostrat injust i perjudicial 
per a les Illes Balears. El nou sistema hauria d'implicar,  entre altres millores, la 
descentralització dels ingressos i la relació d’ordinalitat entre la despesa per habitant i 
la contribució de cada comunitat autònoma. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
aprovar la proposta de la Batllia abans descrita i l’acord contingut a la mateixa. 
 
 
5.- EXAMEN MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER LLUBÍ, RELATIVA A LA 
DECLARACIÓ MUNICIPAL OPOSAT A L’APLICACIÓ DEL TRACT AT 
TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓ –TTIP.-  
Es va donar lectura a la moció del grup municipal MES, de data  10 de maig 2016,  que 
deia:  
 
“El grup municipal MES per LLUBÍ a l’ajuntament de Llubí presenta a la consideració del 
Ple la següent  moció relativa a la declaració de municipi oposat a  l’aplicació del 
Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP), d’acord amb la fonamentació 
següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Unió Europea (UE) i els Estats Units d’Amèrica (EUA) estan negociant en secret, amb 
un intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus 
representants polítics (parlaments nacionals i europeu) un ampli acord de liberalització de 
comerç i inversions, que representa  un seriós perill per a la democràcia, la deguda 
protecció dels drets laborals, mediambientals i la salut, prioritzant l’interès comercial dels 
inversors i empreses transnacionals (ETN) davant l’interès general.  
 
Aquesta “major liberalització de les relacions comercials EUA-UE”, tal com està 
concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndars europeus i nord-americans, és a dir, de 
les regulacions que protegeixen els drets de la ciutadania en àmbits com el consum, el 
treball o el medi ambient, ja que aquestes regulacions limiten als beneficis de les 
corporacions.  D’aquesta manera es posaria fi al “principi” de precaució”, que a Europa 
domina la legislació sobre alimentació i els drets al consum europeus. 
 
El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació 
dels mateixos a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les 
Administracions Públiques (AAPP), posa en perill els serveis i les compres públiques, 
a tots els nivells, i compromet la capacitat de les institucions electes per administrar 
lliurement les seves comunitats locals i promocionar l’economia i les iniciatives locals. 

Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. 
En el cas de presentar conflictes per part d'aquest col·lectiu amb els Estats, un 
"tribunal" d'arbitratge seria qui s’encarregués de resoldre’ls: l'anomenat "Investor-State 
Dispute Settlement" (ISDS). Aquest òrgan tindria competències per establir 
compensacions econòmiques dels estats a la inversió estrangera, per l'aplicació de 
mesures (p. ex. l'augment d'estàndards mediambientals o sanitaris) que puguin reduir 
els seus beneficis presents o futurs. L'Estat no pot en aquest cas recórrer la sentència, 
ja que les decisions dels òrgans d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades. 
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Així mateix, el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de 
Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que 
estableix el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i modificar 
en el seu benefici la nostra legislació. 

D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altra 
consideració social, i ignoren qualsevol legislació continental, nacional, regional o 
local. Les comunitats locals es troben limitades per ajustaments estructurals restrictius 
deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i de protecció de l'inversor. Aquesta 
lògica desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat dels poders locals per 
subministrar els serveis i satisfer les necessitats de les seves poblacions, atenent a 
polítiques i plans de promoció del teixit econòmic i social local. 

L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas de l'Estat espanyol, a l'ofensiva del govern 
estatal de desmantellament dels municipis, que sota el nom de Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local pretén tres objectius bàsics: 

- Restringir la democràcia i autonomia local. 
- La supressió de competències i serveis públics locals. 
- La total privatització dels serveis municipals. 
  
Els governs regionals de la UE (comunitats autònomes, en el nostre cas), així com les 
corporacions locals, tenen dret a ser informats sobre la legislació que serà acordada a 
escala europea que els pugui afectar, perquè puguin expressar les seves opinions. 
Aquest dret no s'ha facilitat fins ara respecte a les negociacions sobre el TTIP. 

Per altra banda, els territoris insulars encara estaríem més desprotegits per intentar 
preservar els nostres entorns econòmics, socials i mediambientals.  No podem recular 
en les legislacions i sentències que han permès frenar les indemnitzacions per lucre 
cessant a les administracions públiques, quan es tracta de defensar el bé comú i 
protegir el territori amb un criteri de bé públic.   
 
Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és mantenir 
l'Acord sobre Contractació Pública (ACP) de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) 
fins a crear un de nou acord millorat. L’ACP està sent utilitzat per la Comissió Europea 
com a justificació per reduir les garanties en la llei de la contractació pública. 

Qualsevol classe d'acord, incloent la contractació pública, ha de conduir a augmentar 
les garanties i no a reduir-les. Aquest acord no ha de posar en perill els aspectes 
progressistes de la llei de contractació pública de la UE, especialment els que faciliten 
el desenvolupament regional i local. Aquests aspectes són importants, ja que 
permeten que es realitzin les contractacions públiques tenint en compte no només el 
preu, sinó també altres aspectes com els mediambientals i els socials. 

Les administracions locals: 

§ en estar a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure de 
responsabilitzar-se i posicionar-se respecte les implicacions de tota mena que 
comporta el TTIP, per a l'administració, els drets de la seva ciutadania i el medi 
ambient; 

§ sent els canals adequats per promoure els serveis públics i l'economia i ocupació 
locals, s'esforcen per a la seva promoció com a resposta a l'interès general; 

§ estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i mediambientals i, 
consegüentment, a defensar la universalitat dels serveis públics i la protecció de la 
ciutadania. 
 
Les comunitats locals volen ampliar el debat públic i democràtic sobre el que està 
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veritablement en joc darrere d'aquest tractat i la sort que correran els serveis i compres 
públiques: 

§ el comerç i la inversió només poden conduir a intercanvis econòmica i socialment 
beneficiosos si respecten les necessitats humanes, i no es basen únicament en el 
benefici de l'especulació financera i de les grans empreses multinacionals; 

§ l'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és al mateix temps 
l'eliminació progressiva de la solidaritat i la democràcia; 

§ l'obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la lògica del capital privat 
produeix efectes contraproduents pel que fa a la seva accessibilitat, la seva qualitat i el 
seu cost; 

§ els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre 
exclusivament de la lògica del mercat; 

§ només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils, permet assegurar 
una qualitat de vida digna per a tothom i a tot arreu, en estret nexe amb l'exercici real 
de la democràcia; 

§ el control públic ha de ser preservat per garantir l'accés als béns comuns i a la 
creació de nous serveis públics, així com per afavorir l'economia i ocupació locals. 

Per tot això proposem la següent 

MOCIÓ 

1. Declarar Llubí com Municipi oposat al TTIP, defensant els serveis públics bàsics per 
a la solidaritat i redistribució social. 

2. Donar suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels 
anomenats serveis socialment útils. 

3. Sol·licitar la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la "Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l'administració local" per legislar en el seu lloc una 
nova normativa enfocada al desenvolupament de l'economia local. 

4. Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials 
similars (com el CETA, Acord de Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, 
Acord Multilateral per a la liberalització i Privatització de Serveis Públics). 

5. Sol·licitar igualment que: 

• No siguin incloses disposicions tipus ISDS en cap futur tractat d'inversions i siguin 
eliminades dels tractats actualment en vigor. 

• Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció de 
les ETN (Empreses Transnacionals) en les regulacions comercials que afectin els 
drets de la ciutadania. 

• Que, coherentment amb la legalitat europea i amb els precedents d’anteriors Tractats 
Comercials semblants de caràcter mixt, es mantingui la necessitat de ratificació del 
TTIP, el CETA i el TISA pels 28 estats membres de la Unió Europea, ja sigui via 
parlamentària o via referèndum. 

6. Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la ciutadania i 
les entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre l’impacte que 
podrien comportar aquest tractats al nostre municipi.” 

 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
aprovar la proposta de la Batllia abans descrita i l’acord contingut a la mateixa. 
 



 8 

 
6.- EXAMEN MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LA REB AIXA DELS 
IMPOSTS AL MUNICIPI DE LLUBÍ.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PP, de data  12 de maig 2016,  que 
deia:  
 
“El grup municipal Popular de l’Ajuntament de Llubí d’acord amb el que preveu el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, desitja 
elevar al Ple de l’’Ajuntament la següent moció sobre la rebaixa dels imposts al 
municipi de Llubí 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La regularització del cadastre en sòl rústic i urbà, iniciada d’ofici per la Direcció General 
del Cadastre ha afectat a un gran nombre d’edificacions tant en sòl rústic com en sòl 
urbà, edificacions que a partir d’ara estan subjectes al pagament de l’impost de Béns 
Immobles (IBI). 
 
Per aquest motiu la recaptació per aquest concepte s’ha vist incrementada de forma 
notable i progressiva, també perquè afecta de forma retroactiva al contribuent de 4 anys 
enrere. 
 
Degut a això, es proposa al Ple l’adopció del següent  ACORD: 
 
PRIMER.-  Rebaixar un 20% el percentatge d’Impost de Béns Immobles, és a dir, passar 
del 0,60€ actual al 0,48%. 
SEGON.- Rebaixar l’ICIO, passant del 2,40% al 2%. 
TERCER.- Bonificar l’ICIO un 60% en el cas de la rehabilitació de façanes incloses dins 
l’aprovació inicial del catàleg.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
aprovar la proposta de la Batllia abans descrita i l’acord contingut a la mateixa. 
 
 
7.- EXAMEN MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PP PER UNA BONA  PROMOCIÓ 
PUBLICITÀRIA DEL COMERÇ LOCAL DE LLUBÍ.- 
Es va donar lectura a la moció del grup municipal PP, de data  12 de maig 2016,  que 
deia:  
 
“El grup municipal Popular de l’Ajuntament de Llubí d’acord amb el que preveu el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, desitja 
elevar al Ple de l’’Ajuntament la següent moció per una bona promoció publicitària del 
comerç local de Llubí. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A la passada legislatura, l’anterior equip de Govern preocupat perque els comerços de 
Llubí no es vessin afectats pe l’obertura de la via de circumval·lació, provocant una 
menor afluència de clients al comerços i establiments del municipi, els va convocar a una 
reunió i d’acord amb el seu consens, es va acordar la isntal·lació d’unes banderoles 
publicitàries a les entrades del municipi informant dels comerços, serveis i llocs d’interès 
cultural que poden trobar si accedien a ell. 
 
L’actual equip de govern no és del mateix criteri i va decidir eliminar les banderoles i 
només exhibir-les en moments puntuals, al·legant un cost massa alt de les mateixes. 
 
Argument que no compartim si observam la despesa que es ve fent amb altres temes de 
publicitat. 
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
L’Ajuntament de Llubí restablirà l’ús de les banderoles d’informació ubicades a les 
entrades del poble per informar dels comerços, serveis i localitzacions d’interès del 
municipi.”  
 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
aprovar la proposta de la Batllia abans descrita i l’acord contingut a la mateixa. 
 
 
8.- DONAR COMPTE DECRETS BATLLIA.- 
Es va donar compte als reunits, dels següents Decrets i Resolucions dictats per la Batllia: 
 
Nº 
Decret 

Data Objecte  

105 10 març Desestimació pintar línia - carrer Roca Llisa 
106 11 març Ús torradores- Esther Armillas 
107 11 març Ús taules, cadires – 3ª Edat 
108 11 març Ús sala – Col. Es Fibló 
109 11 març Llicència Ocupació- Justo Toledo Paños 
110 14 març Ús taules, cadires- Isabel Pascual Ramis 
111 14 març Ús sala – Club pàdel  
112 15 març Suspensió obres- Roca Llisa, 31 
113 15 març Contracte Escoleta - Substitució 
114 16 març Incorporació crèdit donatiu Perú 
115 16 març Modificació crèdit 1/2016 
116 16 març Pag. a justificar – donatiu Perú 
117 16 març Modificació crèdit 3/2016 
118 17 març Convocatòria plenari 
119 18 març Reintegrament dedicació Batllia 
120 18 març Ocupació via pública- S’Acústic 
121 21 març Gual – c/. Sant Feliu, 45 
122 21 març Ús local- Donants de Sang 
123 21 març Ús local, taules, ocupació via pública- Es Fibló 
124 21 març Ús carpes – Joan Llabrés Perelló 
125 21 març Gual – c/. Roca Llisa, 51 
126 21 març Ús sala – Col. Es Fibló 
127 21 març Ús sala – Club pàdel  
128 22 març Noves àrees regidors 
129 21 març Ús cadires, taules- Joana Mª Capó 
130 17 març Inici procediment  sancionador 
131 21 març Inici procediment sancionador 
132 22 març Convoca JGL 
133 22 març Gual – c/. Jaume I, 14 
134 23 març Bonificació IBI - c/. Desaigüa, 10 A 
135 23 març Bonificació IBI - c/. Sineu, 27 
136 31 març Bonificació IBI - c/. La Carretera, 100 
137 31 març Bonificació IBI -  Son Marget, 5 
138 31 març Bonificació IBI - Son Marget, 7 
139 31 març Bonificació IBI- c/. Nou, 20 
140 1 abril Inici Obres- Helios Bonet Tugores 
141 4 abril Convoca plenari 
142 4 abril Pagament a justificar Festa Ermita 
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143 4 abril Altes Padró Habitants 
144 4 abril Canvi domicili Padró Habitants 
145 5 abril Honoraris Joan Fiol - març 
146 7 abril Convoca JGL 
147 7 abril Incorporació crèdit donatiu refugiats 
148 7 abril Modificació crèdit 5/2016 
149 7 abril Pagament Donatiu refugiats 
150 11 abril Estimació recurs- Fca. Munar 
151 11 abril Gual –  c/. Desaigua, 4  
152 12 abril Inici Obres – Friedrich Ganz 
153 15 abril Ajuda llibres CP  
154 15 abril Pag. a justificar- Neteja Bar 
155 18 abril Ús cadires, taules, via pública - Can Menescal 
156 18 abril Ús cadires, taules – Maria Beltran 
157 18 abril Ús cadires, taules – Rafael Vanrell 
158 7 abril Nòmines març 
159 7 abril Assistències regidors març 
160 22 abril Convoca JGL 
161 25 abril Admesos-exclosos borsí Escola d’Estiu 
162 26 abril Ocupació via pública- Rest. La cocina 
163 26 abril Honoraris Joan Fiol - abril 
164 27 abril Nomena Tribunal-  Escola d’Estiu 201 
165 28 abril Pròrroga contracte Arquitecte 
166 28 abril Pròrroga contracte Aparellador 
167 28 abril Inici obres- Catalina Alomar Mateu 
168 29 abril Admesos-Exclosos borsí Escola Estiu 2016 
169 29 abril Requeriment taxa ocupació via pública 
170 28 abril Llicència ocupació – Emilia de Mesel 
171 29 abril Pag. a justificar- Festa Sant Jordi 
172 2 maig Data entrevista- Escola Estiu 2016 
173 3 maig Tribunal borsí Escola Estiu 2016 
174 3 maig Gual –  c/. Desaigua, 2 
175 4 maig Pag. a justificar- Trobada Cant Líric 
176 4 maig Pag. a justificar- Concert de primavera 
177 5 maig Convoca JGL 
178 5 maig Convoca  plenari 
179 5 maig Nòmines abril 
180 5 maig Altes Padró habitants 
181 5 maig Canvi domicili Padró Habitants 
182 9 maig Dev. taxa fems- Antonia Cladera Crespí 
183 9 maig Anul·la OEP 
184 10 maig Inici obres- Jaume Segura Vila 
185 10 maig Aprovació conveni MAC Insular 
186 10 maig Ocupa via pública- S’Espipellada 
187 10 maig Dietes tribunal Escola Estiu 
188 10 maig Gual – c/. La Carretera, 57 
189 13 maig Convoca CI 

 
Els reunits es donen per assabentats 
 
9.- ALTRES INFORMACIONS.- 
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Per part de la Sra. Batllessa i del 1er. Tinent Batlle, Sr. Joan Ramis Ramis, es va informar 
als reunits dels següents assumptes: 
 
-  Per part del Sr. Bernat Lliteres s’ha fet entrega a l’Ajuntament de la clau del Molí d’en 
Suau. 
- El pròxim dia 29 de maig se celebrarà la Festa de la 3ª Edat, per als major de 85 anys.  
- El pròxim dia 11 de juny es celebrarà la I Fira de Tapes, de les 20 a les 24 hores. 
-Per part de l’Obra Social de “La Caixa” s’ha concedit una subvenció de 4000 euros, per 
ajudes a famílies. 
-Al carrer Bernat Coll s’ha modificat la direcció per al trànsit de vehicles. 
- S’ha sol·licitat al SOIB una persona del programa “Col·laboració social” per substituir la 
baixa de personal a la brigada d’obres. 
-S’han finalitzat els treballs a la voravia del carrer Mestre Vidal. 
-S’ha instal·lat  una tanca nova al parc infantil de la Carretera. 
-Els bancs de Sa Riba, ja s’han restaurat. 
-Al Punt Verd s’han instal·lat tres contenidors per pintura, dissolvents i amiant. 
-S’ha netejat el camí vell de Son Torrens i el camí dels Talaiots. 
-Les papereres velles se recol·locaren a les sortides 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 
La batllessa,  

 
 
 
 
     Magdalena Perelló Frontera   Raimundo Tomás Montis Sastre 
 


