
Un batle incapaç de 
consensuar el pressupost de 
l'Ajuntament
GràciesGràcies a les modificacions de l'oposició 
l'any passat es varen aprovar els 
pressuposts, però la deslleialtat i 
prepotència de l'equip de govern, en no 
complir els acords presos, han creat un 
clima de desconfiança que batlia no ha 
volgut solucionar per l'aprovació del 
pressupost d'enguanpressupost d'enguany.

Així i tot, per evitar perjudicis al poble, MÉS 
per Llubí presenta una moció, aprovada 
per majoria (vot en contra del PP), que 
obliga la Batlia a atendre les inversions 
més urgents (caldera poliesportiu, ajudes 
a entitats, i serveis municipals).

El partidisme del PP no hauria 
de perjudicar Llubí

LA VERGONYA DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES...
LLes noves Normes Subsidiàries de Llubí (NNSS) 
es varen aprovar el 2011 amb els únics vots del 
PP i l'abstenció o la negativa dels altres grups 
municipals. El Consell de Mallorca, tot i ser del 
PP ha paralitzat i suspès aquestes NNSS, atès 
que com va advertir MÉS per Llubí estaven 
farcides de deficiències.  

1.1. Les NNSS són el document normatiu més 
important per marcar l’actual i futur 
desenvolupament d’un municipi.

2.2. És inacceptable que les NNSS s’aprovin 
únicament amb els vots del PP, sense cap 
consens i sense haver fet ni una sola reunió 
explicativa al poble ni cap sistema de 
participació ciutadana.

3.3. Durant aquests 4 anys la Batlia (del PP) no 
ha fet cas de les repetides mocions de MÉS per 
Llubí per crear una comissió de seguiment per 
solucionar les greus deficiències i poder 
aixecar la suspensió.

4.4. La incapacitat de Batlia ha condemnat 
durant 4 anys i condemnarà Llubí a no poder 
desenvolupar cap instrument urbanístic (p.ex.  
aconseguir un nou solar per a l'escola) mentre 
estiguin suspeses.

Una oposició responsable: 65 mocions presentades (34 aprovades 
per unanimitat i 31 per majoria), i més de 160 preguntes al Ple

UN VERGONYÓS INCOMPLIMENT 
DELS ACORDS DEL PLE
L'equipL'equip de govern del PP no només governa 
d'esquena al poble, sense la més mínima 
participació, sinó que acumula un reiterat 
incompliment dels acords resultants de les 
iniciatives presentades per MÉS i la resta de 
grups. 

MolMoltes mocions de millores i reformes per a Llubí, 
que han estat proposades per MÉS, són 
ignorades per l'equip de govern tot i ser 
aprovades per majoria o fins i tot per unanimitat 
a l'Ajuntament. Són molts els exemples 
d'incompliments: 
-- Solucionar la “vergonyosa” suspensió de les Normes Subsidiàries 
de Llubí.

- Elaborar un Pla d'asfaltat de carrers i conservació de camins per 
evitar arbitrarietat i abandonament.

- Presentar un Pla de neteja i manteniment del medi rural.

- Concretar i prioritzar les inversions de 2014 i 2015.

- Presentar una planificació estratègica de l'escoleta de Llubí.

- Crear un reglament municipal de participació ciutadana.- Crear un reglament municipal de participació ciutadana.

- Planificació de valoració i conservació d'elements de patrimoni.

- Reglament d'ús i aprofitament d'espais públics.

- Retirada de cartells abandonats d'obres i inversions a fora vila.

- Millora de l'organització i manteniment dels punts verds.

- Exigir al Consell que solucioni les deficiències de la Variant, les 
rotondes i enjardinament.

-- Moció de proposta de 10 projectes per dedicar l'1% cultural del 
pressupost de la Variant de Llubí.

- Moció pel compliment de la normativa pel que fa al pressupost 
anual de l'Ajuntament 

- Exigir al Consell la inversió de l'1% cultural del cost de la Variant per 
inversions a Llubí.

-Moció per a la garantia d'una escoleta municipal a Llubí 

-- Organitzar una reunió informativa sobre la situació educativa a 
Llubí (Conselleria, AMIPA, Ajuntament, Assemblea de Professors).

- Moció de declaració de símbols d'interès local i a favor de la 
llibertat d'expressió

- Solucionar urgentment les ajudes municipals a les 
associacions i entitats del Poble davant la no 
aprovació dels pressupost 2015

L'AJUNTAMENT PATEIX UNA GRAN 
FALTA DE PARTICIPACIÓ
Per què té por el PP a consultar les coses?
DurantDurant tota la legislatura, malgrat les 
advertències de l'oposició, no s'ha duit a terme ni 
una sola reunió ciutadana ja sigui informativa o 
consultiva. D'aquesta manera l'equip de govern 
ha tractat, d'esquena al poble, temes tan decisius 
per Llubí com els següents: 

-- Les noves Normes Subsidiàries que condicionen 
l'urbanisme, l'ordenació i el desenvolupament del 
nostre poble.

- El catàleg de patrimoni de Llubí, que afecta 
moltíssimes cases i propietats, i que crea 
restriccions i prohibicions que el poble desconeix, 
tot perquè no ha estat informat. 

-- Les inversions anuals, que s'han decidit de 
manera arbitrària i sense cap consulta. Tant és 
asfaltar carrers sense  planificació, posar faroles 
sense cap estudi, o malgastar el doblers posant 
banderoles cares i inútils a la Variant.

-- Les inversions del Pla d'Obres i Serveis del 
Consell que s'han gastat arbitràriament (més de 
200.000 € sense la més mínima consulta) fins i 
tot incomplint els acords de Ple.

-- Un Pla d'ajustament que va pujar els imposts 
municipals i va crear noves taxes. Per exigència 
de l'oposició s'ha arribat a suprimir. Mentrestant 
hem hagut de pagar el crèdit i els interessos als 
bancs. 

-- Els pressuposts anuals, el desastrós pla de 
turisme, la frustrada compra de ca Ses Monges, la 
pretesa unificació de policia que just afavoria 
Maria de la Salut, les poc transparents escultures 
de la Variant, etc.

MÉSMÉS per Llubí va presentar una proposta de 
Reglament de Participació Ciutadana però, com 
d'altres propostes aprovades, no s'ha duit a 
terme.

MÉS per Llubí, el PSIB i el PI  denuncien l’actitud antidemocràtica i deslleial del batle de Llubí

Lamentablement aquests 4 anys s'han caracteritzat per la prepotència d'un equip de govern en minoria que en 
comptes de consensuar la majoria de temes s'ha encaparrotat en no voler acceptar la col·laboració de l'oposició 
per poder, així, fer victimisme. Una postura infantil que just perjudica el nostre poble.

LLa situació més extrema es donà amb el pressupost de 2014, en què l'oposició després d’haver fet moltes 
propostes acordà amb Batlia la seva abstenció per tal de permetre l'aprovació del pressupost. No obstant això, 
l'actitud de l’equip de govern durant tot l'any ha estat ignorar l'oposició, no consultar cap projecte i incomplir tots 
els acords de Ple.



INCAPACITAT DE BATLIA PER 
ACONSEGUIR L'1% CULTURAL
La Llei diu que del cost de les grans obres 
d'infraestructures s'ha de reservar un 1% de la 
inversió per a projectes de patrimoni històric i
cultural. Llubí té dret a l'1% de la inversió total
dede la Variant, és a 
dir, més de 
42.000 €.  MÉS 
per Llubí ha 
presentat fins a 
4 mocions 
diferents per 
reclamarreclamar al batle 
i al Consell 
aquesta inversió. 
Per facilitar les 
coses, MÉS va
presentar un total de 10 projectes per invertir 
en patrimoni a Llubí que varen ser aprovats per 
Ple (consolidació del campanar de l'església, 
reformes a l'esplanada de l’Ermita, reformes 
del casal de cultura, conservació dels talaiots, 
rehabilitació de pous públics de Llubí, 
equipaments al teatre municipal, etc.). 
LamentablementLamentablement l'equip de govern no ha 
aconseguit ni un sol euro de l'1% cultural.

Pareix que Llubí no es mereix allò que sí han 
tengut els altres pobles quan s'hi fan grans 
obres d'infraestructura. Tots els grups de 
l'oposició han coincidit a criticar aquest fet i 
reclamar la inversió.

Pinta res el batle de Llubí al seu partit?

L’ESCOLETA: 
vendre fum per ocultar la inoperància

S’hanS’han tudat quatre anys darrera el tema de 
l’Escoleta Infantil. La Batlia primer aposta per un 
solar nou, però el seu mateix partit (PP), que 
governa el Consell de Mallorca, suspèn les 
Normes Subsidiàries que ha redactat l’equip de 
govern llubiner, i que ubicaven el nou solar.

DesprésDesprés intenten comprar ca Ses Monges per 
600.000€ (un despropòsit que ofèn els 
llubiners). La cosa tampoc va bé, i llavors se’ls 
ocorre passejar el president Bauzá per Llubí per 
fer la farsa de la cessió de la Farinera (quan ja 
feia anys que havia estat cedida a l’Ajuntament). 
Al final, el PP no ha aconseguit cap euro per fer 
l'escoleta.l'escoleta.

Ara, el nou equip de govern haurà d’afrontar 
el problema de manera urgent.

Un Ajuntament que consent 
una Variant feta a empentes i 
amb greus deficiències
LlubíLlubí deu ser ĺúnic municipi de Mallorca on 
es fa una Variant de 4,1 milions d'euros, les 
obres duren anys (en paralitzacions 
incloses) i que presenta tantes deficiències 
que no s'ha inaugurat mai oficialment. MÉS 
per Llubí s'ha cansat de presentar mocions 
i propostes per solucionar les deficiències 
peròperò han estat ignorades. Les deficiències 
són:
- Una perillosa connexió amb la carretera de 
Sineu.
- Una inacceptable entrada a Llubí des de la 
rotonda de la carretera de Santa Margalida.
- S'haurien d'asfaltar els vials de servei.
- Cal posar passos de vianants a les dues 
primeres rotondes per permetre la 
permeabilitat i l'accés a camins freqüentats.
- S'han d'enjardinar i acabar les dues 
primeres rotondes que estan abandonades.
-- S'ha d'enjardinar de vegetació autòctona 
tota la variant, la vegetació sembrada es va 
deixar morir de set el primer any.
- S'ha d'atorgar a llubí l'1% cultural de la 
inversió.
-- S'han de negociar sense perjudici per a Llubí 
les cessions de les competències municipals i 
del Consell dels diferents vials. 

El batle de Llubí pretenia admetre la 
cessió de la carretera sense arreglar 
totes les deficiències i negociar el tema 
de les pluvials

L'equip de govern gira la cara a la 
nostra educació i a la nostra llengua
MÉSMÉS per Llubí ha presentat a través del grup 
municipal repetides mocions a favor de l'escola i 
dels docents a Mallorca, a favor de la nostra llengua 
i cultura, de l'ús del català a l'Administració, del llaç 
de la llengua com a símbol local, en contra del TIL i 
en contra de les agressions permanents del govern 
Bauzá a l'educació i la llengua. Totes aquestes mo-

cionscions i d'altres de l'oposició 
s'han aprovades per 
majoria, però a diferència 
d'altres pobles governats 
pel PP, el nostre equip de 
govern no hi ha donat 
suport mai. El sucursalisme 
deldel PP gira la cara al 
consens de molts d'anys i

desempara el model d'educació i l'equilibri 
lingüístic que tant havia costat aconseguir.

Un Catàleg de Patrimoni fet des de la 
irresponsabilitat i  d'esquena al 
poble.
Afecta 140 cases urbanes i 60 rústiques

LLamentam que s'hagin tudat prop de 20.000 € de 
doblers públics en elaborar un Catàleg de 
Patrimoni i no s'hagi tengut en compte en cap 
moment l'opinió de la gent ni la de joves i experts 
del nostre poble. No valorar el coneixement propi, 
qualificat i més proper és sempre un greu error o 
un exercici d'ignorància.
MÉSMÉS per Llubí ha fet feina en aquest sentit i gràcies 
a diverses reunions en gent experta del nostre 
poble va advertir el batle de les nombroses 
incoherències i desigualtats que generava el 
catàleg.  Com que no es va revisar en profunditat, 
el nostre grup municipal no va voler donar suport a 
un catàleg de patrimoni mal fet, sense cap 
ininformació ni participació ciutadana i ple de 
deficiències i desigualtats que poden crear 
crítiques i greuges comparatius entre els llubiners. 
El catàleg no es va aprovar definitivament i està 
paralitzat sense que Batlia hagi fet res per 
solucionar els perjudicis que crea als propietaris 
dels immobles.
MÉS pensa que Llubí necessita un catàleg de 
patrimoni correcte que no castigui els propietaris 
sinó que ajudi a valorar el nostre patrimoni.

EL PP CASTIGA LLUBÍ AMB UN PLA 
D'AJUSTAMENT INNECESSARI
PPrincipi de legislatura: el PP amb el vot d'un 
altre grup municipal imposa un Pla 
d'Ajustament amb l'excusa de poder pagar 
els proveïdors, seguint les directrius de 
Madrid. Això ha implicat durant els primers 
anys pujar 6 tipus d'imposts i taxes a Llubí, 
reduir subvencions a entitats, eliminar 
bonificacionsbonificacions de façanes i connexions a 
clavegueram i, el que és pitjor, demanar un 
crèdit i pagar interessos als bancs. De 
vergonya; aquesta mesura era totalment 
innecessària i ho demostra el fet que pobles 
que no eren del PP es varen negar a fer el 
Pla. Des del principi hem estat molt crítics 
ambamb aquest Pla. Al final, la Batlia 
pressionada pels grups de l'oposició l'han 
tornat enrere. 

El cost final de “la inoperància de 
l'Ajuntament” ha estat pagar als bancs  
6.627 € anuals per interessos !!!
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únicament amb els vots del PP, sense cap 
consens i sense haver fet ni una sola reunió 
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UN VERGONYÓS INCOMPLIMENT 
DELS ACORDS DEL PLE
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a l'Ajuntament. Són molts els exemples 
d'incompliments: 
-- Solucionar la “vergonyosa” suspensió de les Normes Subsidiàries 
de Llubí.

- Elaborar un Pla d'asfaltat de carrers i conservació de camins per 
evitar arbitrarietat i abandonament.

- Presentar un Pla de neteja i manteniment del medi rural.

- Concretar i prioritzar les inversions de 2014 i 2015.

- Presentar una planificació estratègica de l'escoleta de Llubí.

- Crear un reglament municipal de participació ciutadana.- Crear un reglament municipal de participació ciutadana.

- Planificació de valoració i conservació d'elements de patrimoni.

- Reglament d'ús i aprofitament d'espais públics.

- Retirada de cartells abandonats d'obres i inversions a fora vila.

- Millora de l'organització i manteniment dels punts verds.

- Exigir al Consell que solucioni les deficiències de la Variant, les 
rotondes i enjardinament.

-- Moció de proposta de 10 projectes per dedicar l'1% cultural del 
pressupost de la Variant de Llubí.

- Moció pel compliment de la normativa pel que fa al pressupost 
anual de l'Ajuntament 

- Exigir al Consell la inversió de l'1% cultural del cost de la Variant per 
inversions a Llubí.

-Moció per a la garantia d'una escoleta municipal a Llubí 

-- Organitzar una reunió informativa sobre la situació educativa a 
Llubí (Conselleria, AMIPA, Ajuntament, Assemblea de Professors).

- Moció de declaració de símbols d'interès local i a favor de la 
llibertat d'expressió

- Solucionar urgentment les ajudes municipals a les 
associacions i entitats del Poble davant la no 
aprovació dels pressupost 2015

L'AJUNTAMENT PATEIX UNA GRAN 
FALTA DE PARTICIPACIÓ
Per què té por el PP a consultar les coses?
DurantDurant tota la legislatura, malgrat les 
advertències de l'oposició, no s'ha duit a terme ni 
una sola reunió ciutadana ja sigui informativa o 
consultiva. D'aquesta manera l'equip de govern 
ha tractat, d'esquena al poble, temes tan decisius 
per Llubí com els següents: 

-- Les noves Normes Subsidiàries que condicionen 
l'urbanisme, l'ordenació i el desenvolupament del 
nostre poble.

- El catàleg de patrimoni de Llubí, que afecta 
moltíssimes cases i propietats, i que crea 
restriccions i prohibicions que el poble desconeix, 
tot perquè no ha estat informat. 

-- Les inversions anuals, que s'han decidit de 
manera arbitrària i sense cap consulta. Tant és 
asfaltar carrers sense  planificació, posar faroles 
sense cap estudi, o malgastar el doblers posant 
banderoles cares i inútils a la Variant.

-- Les inversions del Pla d'Obres i Serveis del 
Consell que s'han gastat arbitràriament (més de 
200.000 € sense la més mínima consulta) fins i 
tot incomplint els acords de Ple.

-- Un Pla d'ajustament que va pujar els imposts 
municipals i va crear noves taxes. Per exigència 
de l'oposició s'ha arribat a suprimir. Mentrestant 
hem hagut de pagar el crèdit i els interessos als 
bancs. 

-- Els pressuposts anuals, el desastrós pla de 
turisme, la frustrada compra de ca Ses Monges, la 
pretesa unificació de policia que just afavoria 
Maria de la Salut, les poc transparents escultures 
de la Variant, etc.

MÉSMÉS per Llubí va presentar una proposta de 
Reglament de Participació Ciutadana però, com 
d'altres propostes aprovades, no s'ha duit a 
terme.

MÉS per Llubí, el PSIB i el PI  denuncien l’actitud antidemocràtica i deslleial del batle de Llubí

Lamentablement aquests 4 anys s'han caracteritzat per la prepotència d'un equip de govern en minoria que en 
comptes de consensuar la majoria de temes s'ha encaparrotat en no voler acceptar la col·laboració de l'oposició 
per poder, així, fer victimisme. Una postura infantil que just perjudica el nostre poble.

LLa situació més extrema es donà amb el pressupost de 2014, en què l'oposició després d’haver fet moltes 
propostes acordà amb Batlia la seva abstenció per tal de permetre l'aprovació del pressupost. No obstant això, 
l'actitud de l’equip de govern durant tot l'any ha estat ignorar l'oposició, no consultar cap projecte i incomplir tots 
els acords de Ple.


