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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA COMISSIÓ INFORMAT IVA PERMANENT 
GENERAL DE DÍA 14 DE SETEMBRE  DE 2016.  
 
Data:   14 de setembre de  2016 
Caràcter: ordinari 
Convocatòria: primera 
Inici:   20,00   hores 
Fi:  20,40  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 
- Regidor, Sr. Pere Joan Llompart Beltrán 
- Regidor, Sr. Joaquin Capó Martínez 
- 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: Sra. Maria José Escánez González, secretària-interventora de la 
corporació 
 
 
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, es va preguntar als reunits si havia alguna 
observació que formular a l’esborrany de l’Acta de la sessió anterior  (Sessió ordinària 
de dia 13 de juliol de 2016) i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per 
unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- EXAMEN MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 16/2016.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 8 de setembre de 2016, que deia: 
 
“Vist l'informe emès per la Secretària-Interventora relatiu a la sol·licitud d'aquesta Batllia 
sobre la legalitat vigent per procedir a la tramitació d'expedient nº 16/16, per 
Transferència de Crèdit entre conceptes pressupostaris de distint grup de funció 
Pressupost Municipal  2016, i d’acord amb les disposicions legals vigents PROPOSO a 
l’Ajuntament ple l’adopció del present ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient nº 16/16, de transferència entre partides del Pressupost 
Municipal  2016, quedant les mateixes de la següent manera: 
 

A) AUGMENT EN DESPESES 
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Partida Denominació Consig. 
Ant. 

Modificació Total 

136/62400 Adquisició vehicles 0 € 6.000 € 6.000 € 
  0 € 6.000 € 6.000 € 
 

B) DISMINUCIÓ EN DESPESES 
 
Partida Denominació Consig. 

Ant. 
Modificació Total 

454/61001 Conservació camins 13.000 € 6.000 € 7.000 € 
  13.000 € 6.000 € 7.000 € 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
informar favorablement la proposta de la Batllia abans descrita. 
 
 
3.- EXAMEN ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NET EJA I 
TANCAMENT DE TERRENYS I SOLARS.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 8 de setembre de 2016, que deia: 
 
“Vista la necessitat de procedir a la regulació, mitjançant la corresponent ordenança, 
del tancament i neteja de terrenys i solars en aquest municipi, principalment, dins el 
nucli urbà, per motius de salubritat i perillositat. 
 
Aquesta Batllia, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-   Aprovar la l’Ordenança que regula la neteja i tancament de terrenys i solars 
en aquest municipi, principalment, dins el nucli urbà, tal i com apareix redactada. 
 
Segon.-  Exposar al públic  durant el termini  de trenta 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 fins a les hores provisional s’entendrà elevat 
automàticament a definitiu, en virtut de la presumpció establerta a l’article 49 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
informar favorablement la proposta de la Batllia abans descrita. 
 
 
4.- EXAMEN MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST 
SOBRE BÉNS IMMOBLES.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 8 de setembre de 2016, que deia: 
 
“L’Ajuntament de Llubí, d’acord amb de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre 
Béns Immobles  en vigor, la qual fou aprovada  en sessió ordinària celebrada en data 
15 de novembre de 2004,  aplica actualment una quota tributària i tipus de gravamen 
d’un 0,60 %. 
 
Atès que recentment s’ha procedit a efectuar revisió cadastral d’aquest terme 
municipal, el que ha motivat l’afloració de propietats que no constaven al padró d’IBI, el 
que fa viable la modificació de l’article 14 de l’esmentada ordenança – Quota tributària 
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i tipus de gravamen que consten, passant d’un 0,60%  a un 0,54% , per als béns de 
naturalesa urbana i rústega.,  
 
Per l’abans exposat,  proposo a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-   Aprovar la modificació de l’Ordenança que regula el préstec de béns mobles 
de titularitat municipal, quedant l’Article 14, de la següent manera:  
 
“1 La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el 
tipus de gravamen. 
2 La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 
previstes legalment. 
3 El tipus de gravàmens incrementats dins els límits prevists a la llei reguladora, són 
els següents: 
 -Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,54% 
 -Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,54% 
 -Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 0,54%” 
 
Segon.-  Exposar al públic  durant el termini  de trenta 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 fins a les hores provisional s’entendrà elevat 
automàticament a definitiu, en virtut de la presumpció establerta a l’article 49 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.” 
 
La Comissió Informativa Permanent General, per unanimitat dels assistents, acorda 
informar favorablement la proposta de la Batllia abans descrita. 
 
 
5.- DONAR COMPTE DECRETS BATLLIA.- 
Es va donar compte als reunits, dels següents Decrets i Resolucions dictats per la Batllia: 
 
Nº Decret  Data Objecte  

285 8 juliol Taules, cadires – S’Acústic 

286 8 juliol Contracte escoleta 

287 9 juliol Honoraris Joan Fiol- juny 

288 7 juliol Modificació crèdit 12/2016 

289 9 juliol Modificació crèdit 14/2016 

290 11 juliol Nomena Secretària  

291 11 juliol Ús local- Ball Modern 

292 11 juliol Taules, cadires- Penya blaugrana 

293 11 juliol Ús sala- Es Fibló 

294 14 juliol Üs garlandes, etc- Es Fibló 

295 14 juliol Aprova fra. Notaria- Canvi ús Farinera 

296 14 juliol Convoca plenari 

297 14 juliol Cadires..- Catalina Oliver Ripoll 
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298 18 juliol Torradora- Bàrbara Molinas 

299 18 juliol Cadires- Padefulls 

300 18 juliol Cadires- Joana Capó Caimari 

301 19 juliol Devolució aval - Amer e Hijos 

302 19 juliol Pagament a justificar- festes S.Feliu 

303 20 juliol Ús tanques- Jaume Perelló Alomar 

304 22 juliol Convoca JGL 

305 25 juliol Dev. quota música- Antoni Gelabert Perelló 

306 26 juliol Resolució recurs- Margarita Mora Contreras 

307 26 juliol Ús cadires-taules- Club d’Escacs Ibull 

308 26 juliol Ús cadafal    - Quintos 98 

309 27 juliol Ordre borsí secretaria-intervenció 

310 29 juliol Contracte Ca Ses Monges 

311 29 juliol Ús cadires- Acústic Cafè 

312 9 agost Üs taules, cadires- Gabriel Ramis 

313 9 agost Ús taules cadires- Societat Caçadors 

314 10 agost Ús carpes- Miquel Munar 

315 11 agost Fra. CDA Llubí 

316 12 agost Modificació crèdit Expt. 15/2016 

317 10 agost Üs local- Norka López 

318 11 agost Inici expt. Sancionador-Lluís Juan Martí 

319 11 agost Inici expt. Sancionador-Guillem Antoni Munar 

320 11 agost Inici expt. Sancionador-Miquel Angel Bergas 

321 11 agost Inici expt. Sancionador-Jaime Martí 

322 11 agost Inici expt. Sancionador-Marc Antoni Sealey 

323 11 agost Inici expt. Sancionador-Joana Mª Soler 

324 11 agost Inici expt. Sancionador-Joan Frontera 

325 11 agost Inici expt. Sancionador-Gonzalo Keleshian 

326 11 agost Inici expt. Sancionador-Ivan Lucas Lladó 

327 11 agost Inici expt. Sancionador-Bàrbara Garí Font 

328 12 agost Traspàs drets funeraris- C. Alomar Sabater 

329 11 agost Inici expt. Sancionador-Jordí Picó 

330 11 agost Inici expt. Sancionador-J.José Bergas 

331 12 agost Ús cadires- Rafael Alomar 

332 18 agost Pròrroga contracte local c/ Desaigüa 

333 18 agost Ús local- UAC2 
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334 19 agost Ocupació via pública-Pub 6 Kaires 

335 18 agost Desest. dev. Taxa activitat- Antonio Bergas 

336 19 agost Desest. Recurs obres- Mateo Jaume 

337 22 agost Ús taules, cadires- Tomeu Ferragut 

338 22 agost Ús local- PP 

339 22 agost Ús local- G.Ítaca 

340 22 agost Ús taules, cadires- Tomeu Ferragut 

341 22 agost Ús taules, cadires- Quintos 98 

342 24 agost Dev. Fiança Quintos 98 

343 26 agost Ús taules, cadires- Maria Oliver 

344 30 agost Pago a justificar- Concert 

345 30 agost Pago a justificar festes 

346 30 agost Pago a justificar escoleta 

347 30 agost Pago a justificar despeses actes culturals 

348 31 agost Contracte subst. Escoleta- Josefina Escandell  

349 31 agost Autoritz. Tancament carrer- Apolonia Comas 

350 18 agost Inici expt. Sancionador-Maria Neus Bergas 

351 2 setembre Convoca plenari 5-09 

352 2 setembre Altes PMH 

353 5 setembre Delegació Batilla- noces 

354 5 setembre Delegació Batllia 

355 5 setembre Altes PMH 

356 6 setembre Llicència ocupació- Fca. Caimari Poquet 

357 6 setembre Aprova projecte Soib 

358 8 setembre  Convoca JGL 

359 8 setembre Convoca CI 

 
Els reunits es donen per assabentats 
 
6.- ALTRES INFORMACIONS.- 
Per part de la Sra. Batllessa es va informar als re units dels següents assumptes: 
-Que s’han sol·licitat subvencions per HIDRANTS: per instal·lació i/o adequació d’hidrants 
per a emergències al municipi de Llubí;  SOIB:  sol·licitud de peons per manteniment 
d’edificis municipals i camins públics;  per actualització enllumenat públic; per  despeses 
de Fires: Mel i Tapes,  etc.  
-Estan en tràmit les sol·licituds al Consell de Mallorca de les subvencions del Pla Especial 
d’Inversions financerament sostenibles 2016-2017,  per   “Actualització de l’enllumenat 
públic a la zona carrer Rector Tomàs”, i “Eliminació barreres arquitectòniques al Casal 
d’Entitats” ; i  també  per a l’adquisició d’un vehicle 100% elèctric.  
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-Signatura de l’ampliació del contracte de lloguer de ca Ses Monges. 
-Es preveu l’obertura del Teatre Municipal, a partir de l’1 d’octubre, una vegada finalitzada 
les obres d’instal·lació. 
-Amb data 13 de setembre, s’ha procedit a l’acomiadament disciplinari d’una netejadora. 
-Es procedirà a convocar una borsí d’interins per a la neteja i una altra per educadors/res 
de l’escoleta. 
-El pròxim diumenge,  es procedirà al tancament de la piscina municipal, fins a l’any 
vinent. 
-Es va celebrar una reunió de personal, i es va acordar amb els funcionaris establir horari 
flexible d’entrada de les 7,30 a 8,30 hores.  L’horari d’obertura al públic serà de dilluns a 
divendres de 9,00  a 14,00 h. i dilluns de 16,00  a 20,00 h. S’instal·larà  un control per 
computar l’horari  dels funcionaris. 
 
 Per part  del 1er. Tinent Batlle, Sr. Joan Ramis R amis, es va informar als reunits 
dels següents assumptes: 
-S’ha procedit a la neteja i reparació dels camins següents: Es Daus, Sa Creu de Son 
Satrí, Son Jordi, Camp d’es Pí, Comellar d’es Llí, Binifalet i de s’Atalaia. 
-S’ha procedit a efectuar reparacions a l’escoleta, tals com: reixa d’alumini, portes, 
enllumenat, banys, i pintar papereres, etc. 
-S’han reparats els bancs de la plaça Molí de Son Rafal. 
-S’han pintat les tanques del Poliesportiu. 
-Es té previst pintar les zones de vianants.  
 
Per part  de la Sra. Bàrbara Serra Fornés, es va in formar als reunits dels següents 
assumptes: 
-Sobre la memòria de l’escola d’estiu 2016, especialment sobre els monitors i les 
activitats desenvolupades tals com sortides, excursions, menjador,  etc., i de les 
propostes que es varen demanar per part dels monitors i pares.  
-La pròxima setmana sortiran els fulls sobre el Pla de Formació. 
 
El regidor Sr. Pere Joan Llompart  Beltran, es va i nformar als reunits   de la 
convocatòria per a les corporacions locals del Consell de Mallorca, per a l’adquisició de 
vehicles elèctrics, amb la possibilitat de complementar la compra, amb una subvenció 
estatal.  
 
 
I sense més assumptes per tractar, per ordre de la Sra. Presidenta s'aixeca la sessió, a 
l'hora assenyalada a l’inici, del què com a secretària,  certifico. 
 

Vist-i-plau 
La batllessa,  

 
 
 
 
     Magdalena Perelló Frontera   Mª José Escánez González 
 


