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PACTE DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LLUBÍ  

(Legislatura 2015-2019)

Llubí, 6 de juny de 2015

Reunits:

Magdalena Perelló Frontera,  Beatriu Rodríguez Fiol,  Miquel Guardiola Capó,  Pere Joan
Llompart Beltrán,  en  qualitat  de  regidores  i  regidors  electes  de  l’Ajuntament  de  Llubí  i
representants del grup polític MÉS per Llubí,

Joan Ramis Ramis i Bárbara Serra Fornés  en qualitat de regidors electes de l’Ajuntament de
Llubí i representants del grup polític PI,

Júlia  González Bordas en qualitat de regidora electe de l’Ajuntament de Llubí i representant del
grup polític Feina per Llubí,

Exposen:

1r.  Que els grups polítics municipals de MÉS per Llubí, Pi,  Feina per Llubí després d’analitzar
els resultats de les passades eleccions municipals del 24 de maig i  una vegada efectuat un
procés de reflexió i diàleg destinat a garantir la governabilitat del municipi, acorden subscriure
aquest document denominat Pacte de Govern de l’Ajuntament de Llubí (legislatura 2015-2019).

2n. Que els regidors/regidores signants en representació dels respectius grups polítics expressen
el seu acord sobre els següents punts que consideren el fonament del pacte de govern.

a)  Els resultats  de les eleccions municipals del  24 de maig expressen d’una manera clara i
majoritària l’orientació dels habitants de Llubí envers un canvi de projecte polític i  de govern
municipal a Llubí.

b) Les posicions de cada grup polític parteixen dels vots atorgats per l’electorat a cada força
política i volen confluir en un projecte comú que ens compromet amb el present pacte i que ha
estat configurat a partir dels àmbits programàtics compartits per tots tres grups polítics. 

c)  Les  bases del  programa  de  govern  compartit  que  orientarà  el  futur  govern  municipal  es
recullen a l’annex I que acompanya aquest document.

d) Les tres forces polítiques acorden atorgar la Batlia a la candidata de MÉS per Llubí Magdalena
Perelló Frontera per al mandat 2015-2019. En la mateixa línia de compromís es pacta la primera
tinença de batlia per a Joan Ramis Ramis, la segona tinença de batlia per a Beatriu C. Rodríguez
Fiol i la tercera tinença de batlia per a Bàrbara Serra Fornés  i s’acorda la distribució d’àrees de
govern i les delegacions així com figura a l’annex II que acompanya aquest document.
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e) Per al bon desenvolupament d’aquest pacte de govern els tres grups polítics assumeixen com
a propis els principis de responsabilitat, lleialtat, confiança i cooperació a fi de sumar esforços
des de les diferents responsabilitats de govern per assolir una actuació conjunta i eficaç al servei
de l’interès general de Llubí. 

f) S’establirà una reunió de coordinació setmanal entre tots els regidors i regidores del pacte de
govern i, d’altra banda, també s’establirà una comissió de seguiment del Pacte (formada per 3
membres de cada grup polític) que se reunirà ordinàriament, com a mínim, una vegada a l’any i
extraordinàriament quan ho trobi oportú qualsevol dels membres del pacte govern. 

g)  Els  regidors i  regidores dels  3  grups municipals  es comprometen a  coresponsabilitzar-se
solidàriament  en  relació  a  les  decisions  adoptades  pels  òrgans  de  govern  i  a  prendre  les
decisions d’acord amb els presents acords programàtics i la seva orientació. En cas de plantejar-
se  una  actuació  o  assumpte  de  govern  important  que  no  figuri  en  les  orientacions
programàtiques o converses prèvies haurà de ser consensuat i duit a terme per unanimitat de les
tres forces polítiques. 

h) Es respectarà el dret de cada grup a presentar i debatre les propostes municipals que creguin
oportunes (amb el possible vot diferenciat) sempre que no afectin el pacte de govern municipal i
els assumptes de govern i gestió conjunta. 

Per tot això, els regidors i regidores, abans esmentats, formalitzen i signen el present Pacte pel
mandat 2015-2019 que ha de regir el consistori de Llubí en els propers quatre anys.  

Per   MÉS per Llubí:

Magdalena Perelló Frontera           Beatriu C. Rodríguez Fiol 

Miquel Guardiola Capó         Pere Joan Llompart Beltrán    

Per   PI:

Joan Ramis Ramis                Bàrbara Serra Fornés    

Per Feina per Llubí:

Júlia González Bordas
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ANNEX  I    Bases del programa compartit de govern

1. Crear un reglament de participació ciutadana i la figura del Consell Municipal per debatre
la política local, i que inclogui  el funcionament, organització i periodicitat d’aquest. 

2. Activar la promoció econòmica, empresarial i comercial de Llubí. Suport, assessorament
i promoció de les empreses locals. Impulsar l’activitat comercial de Llubí i la promoció
turística (informació, divulgació i més suport). L’activitat agrària a Llubí, professional o
no,  necessita  el  suport  i  la  implicació  de  la  institució  municipal  donant  informació  i
possibilitant l’accés a ajudes, a la formació i als canals de distribució.

3. Incentivar l’associacionisme cultural, de lleure i esportiu. Donar suport i assessorament
al teixit d’entitats i associacions i implicar-lo en la participació de les activitats culturals,
esportives, festes, fires i altres esdeveniments a través de comissions específiques de
participació. 

4. Revisar  els reglaments existents de les ajudes que es donen des de l’ajuntament per tal
de millorar la transparència i fer un repartiment equitatiu  d’aquestes.

5. L’Ajuntament s’ha de comprometre amb els centres educatius propis i d’influència (de
tots els nivells de l’ensenyament), donant suport a la tasca educativa, extraescolar i a
l’associacionisme educatiu.

6. Aconseguir  un  servei  d’escoleta  municipal,  instal·lacions  i  equipaments  de  qualitat,
homologats i adaptats a les necessitats del poble.

7. Donar tot el suport necessari a les activitats esportives i a l’associacionisme esportiu de
Llubí  per  tal  que  hi  hagi  una  vertadera  diversificació  esportiva  i  es  promoguin   les
activitats esportives i de lleure relacionades amb hàbits de bona salut i d’educació física.
Potenciar l’organització d’esdeveniments esportius i l’impuls de les activitats esportives i
de lleure per a col·lectius específics. Treballar per a millorar i conservar les instal·lacions
i serveis del poliesportiu i  aconseguir finançament i suport econòmic per a millorar les
instal·lacions existents.,

8. Donar especial atenció a la gent gran a través de la promoció d’activitats vinculades amb
la salut i l’entreteniment, i cercar la interacció amb les altres associacions (joves, segona
edat,  esportives,  etc.)  i  amb la societat en general.  Intensificar  l’atenció domiciliària i
també treballar per cercar ajudes, sortides i solucions per a les famílies que tenen al seu
càrrec  persones dependents.  Especial  dedicació  a  la   prevenció  de   la
drogodependència i al control del tràfic de drogues, a l’exclusió social i a la violència de
gènere.

9. Fer feina amb el joves del poble per tal de poder elaborar un pla anual d’activitats que
faci possible la dinamització, l’obertura a la participació i  la funcionalitat del Casal de
Joves, i que al mateix temps assoleixi i arribi a una gran part del jovent llubiner. Tot per
aconseguir  que  tota  la  societat  (joves,  mitjana  edat  i  gent  gran)  se  senti  integrada,
partícip i necessari per a construir un bon teixit social i bon clima de convivència.
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10. Els equipaments municipals s’han de rendibilitzar i s’han de conservar i mantenir en bon
estat, tant pel que fa a la infraestructura com a la neteja o el funcionament, així com el
patrimoni  municipal,  mobiliari,  immobiliari  i/o  cultural  i  històric.  Per  aquest  objectiu
l’equip de govern acordarà una programació d’actuacions que s’haurà de consensuar en
un principi, i serà vigent durant tota la legislatura (asfaltat de carrers i manteniment de
camins, millora de la il·luminació pública,  manteniment del patrimoni històricocultural i
d'altres infraestructures).

11. Promoure, a través de la normativa corresponent, un desenvolupament harmònic tant del
paisatge urbà com rústic, equilibrat amb l’entorn i que potenciï la personalitat del poble i
dels  seus  voltants.  Donar  suport  als  joves  en  la  rehabilitació  d’habitatges  i  vigilar
l’abandonament de cases i solars del poble. Crear un borsí de cases de lloguer per a la
població, donant una millor facilitat per a l'emancipació dels joves.

12. Dissenyar un pla de mobilitat, comptant sempre amb la participació ciutadana, per donar
solucions als problemes d’aparcaments i  trànsit  per  a l’interior  del  poble, i  promoure
zones d’esbarjo als espais públics i zones properes al poble.

13. Implicar l’Ajuntament en les polítiques autonòmiques i insulars d’ocupació, orientació i
formació laboral.

14. Facilitar un telèfon de bústia de veu per a incidències i fer-ne la seva correcta difusió ,
actualitzar i disposar d’una pagina web operativa.
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ANNEX II 

La composició dels òrgans corporatius municipals i les delegacions de govern d’acord amb el
Pacte de Govern acordat seran les següents: 

Govern: 

Batlia: Magdalena Perelló Frontera. 

1a tinença de batlia: Joan Ramis Ramis.

2a tinença de batlia: Beatriu C. Rodríguez Fiol.

3a tinença de batlia: Bàrbara Serra Fornés.

Regidors/regidores: Miquel Guardiola Capó, Pere Joan Llompart Beltrán, Júlia González Bordas. 

Amb l’objectiu de poder atendre adequadament els assumptes municipals i les necessitats dels
ciutadans, i atès que el cost de la dedicació exclusiva no recau sobre l’Ajuntament el batle o bé
un regidor/regidora del seu grup polític exercirà la dedicació exclusiva a l’Ajuntament. 

Junta de govern: 

Presidida per la batlia estarà constituïda pels 3 tinents de batle. Els altres regidors/regidores de
l’equip de govern podran assistir a les sessions de la Junta de Govern, amb veu però sense vot, i
també com a ponents dels seus temes respectius, si es considera oportú. 

Delegacions  a  àrees  de  govern  municipal:   (cal  especificar  les  àrees  de  govern  que
corresponen a cada regidor/regidora

Hisenda, recursos humans i comunicació   ( Batlia: Magdalena Perelló) 

Economia, planificació i promoció municipal  (comerç, agricultura i turisme)   (regidor: Pere Joan
Llompart Beltran)

Fires, festes, participació i dinamització   (regidora:  Júlia González Bordas)

Benestar social    (regidora: Beatriu C.  Rodríguez Fiol)

Esports i joventut    (regidor: Miquel Guardiola Capó)

Educació i Cultura     (regidora: Bàrbara Serra Fornés)

Urbanisme, manteniment i medi ambient        (regidor:  Joan Ramis Ramis)
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Representants a Consorcis, Federacions, Mancomunitat i altres organismes i institucions:

Els  nomenaments  dels  respectius  representats  al  Consorci  d’aigües,  Fons  Mallorquí  de
Solidaritat, FELIB, Consorci d’informàtica, Consell escolar i Mancomunitat del Pla o qualsevol
que pugui plantejar-se es farà atenent el criteri d’oportunitat i coherència perquè sigui nomenat el
regidor/regidora responsable de l’àrea.  

En cas que hi hagi interès de dos o més grups polítics, com és el cas del representant a la
Mancomunitat del Pla, el  nomenament es farà sota repartiment temporal atenent el criteri de
proporcionalitat amb els resultats electorals. 


