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Pressupost 2019: una inversió essencial
L’Ajuntament de Llubí ha aprovat, després d’un procés d’informació i participació, un pressupost municipal de 2.343.780,00 € per a l’any 2019. El 

pressupost segueix el fil conductor d’aquesta legislatura i reforça les prioritats establertes per a Llubí: el servei a les persones, el bon manteniment 
i la conservació del poble, l’impuls a les polítiques sectorials i les inversions que lluny de ser arbitràries són ara consultades i planificades. 

Del pressupost destaca l’esforç pressupostari per culminar el procés iniciat a principi de legislatura per aconseguir definitivament l’escoleta 
municipal de Llubí (consulta popular, compra del solar, concurs Col·legi d’Arquitectes, redacció del projecte i, finalment, la inversió i préstec per a 
la construcció). Finalment, cal lamentar que el grup del PP no s’hagi sumat a aquesta iniciativa, la no aprovació del pressupost implicaria tornar a 
deixar l’escoleta municipal aparcada i anar en contra d’allò que han prioritzat cada any els llubiners i llubineres. 

El pressupost 2019, s’ha elaborat a consciència per tal d’estructurar-lo de manera efectiva i responsable, intentant compaginar per una banda 
la injusta i incoherent estabilitat pressupostària creada pel PP (llei Montoro) i que segueix imposant el govern central (l’Ajuntament té gairebé 
800.000 euros a tresoreria, però no els pot gastar!) i, per altra banda, aconseguir els serveis i les infraestructures que mereixen els habitants de 
Llubí, i especialment l’Escoleta Municipal que durant tant de temps es reclamava. 

Nova taxa de fems pel 2019
El plenari de l’Ajuntament del mes d’octubre va aprovar per 

unanimitat una nova ordenança de la taxa de fems. L’objectiu és poder 
reduir la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus per a totes 
aquelles persones i empreses que practiquin el reciclatge.

A continuació podeu veure les taxes:

 Taxa ordinària  Taxa reduïda

Bars i cafeteries     1.000 €       600 € 

Botigues de queviures      600 €       350 € 

Despatxos professionals      300 €       200 € 

Farmàcies, llibreries, sastreries i altres      400 € 250 € 

Ferreries, fusteries i tallers      350 €       200 € 

Hotels (per plaça)       92 €        60 €  

Locals diversos no tarifats 750 € 450 € 

Magatzems a l’engròs      800 €       600 € 

Oficines bancàries     1.870 €      1.600 € 

Perruqueries      250 €       150 € 

Petites indústries      500 €       320 € 

Restaurants     1.200 €       800 € 

Supermercats     1.200 €       800 € 

Habitatge en sòl no urbanitzable      140 €        95 € 

Habitatge      190 €       130 € 

Habitatge turístic (per plaça)       60 €        45 € 

Recordau que per tenir aquestes bonificacions heu de passar per 
l’Ajuntament entre el dia 1 de gener i el 28 de febrer del 2019. Aquesta 
bonificació serà aplicada a la taxa de 2019.

El passat 25 d’octubre l’Ajuntament de Llubí, amb l’ajuda econòmica 
del Consell de Mallorca, va adquirir els terrenys de dos dels cinc talaiots 
que conformen el poblat des Racons.

El fet que els terrenys ara siguin públics permetrà i afavorirà l’estudi 
del poblat i la seva difusió, a més de ser un actiu més en la promoció 
turística del nostre municipi.

La prioritat inicial és netejar els entorns del talaiots i permetre-hi 
les visites. Per això, una de les primeres actuacions ha estat una jornada 
de neteja, que va comptar amb una trentena de voluntaris.

Els talaiots dels Racons
ja són de l’Ajuntament 
de Llubí

Entre tots estam a punt de 
culminar una de les principals 
demandes de Llubí: una 
escoleta municipal, moderna i 
homologada, que ja fa estona 
es mereixia el nostre poble. 
L’Ajuntament acaba d’aprovar 
el crèdit que permetrà la seva 
immediata construcció. Una 
inversió cabdal que per primer 
cop s’ha ideat, projectat i duit 
a terme des de la consulta i la 
participació (el tipus d’escola, 
la ubicació, el solar, el concurs 
de redacció del projecte i, 
finalment, el pressupost per 
dur-ho a terme).

Hem d’agrair a tots els llubiners i llubineres el compromís constat 
amb aquest projecte i l’ampli consens dels grups municipals (MÉS 
per Llubí, el PI per Llubí, Feina per Llubí i la regidora no adscrita). 
Lamentam, però, la postura negativa del PP en una cosa decisiva per 
al nostre poble. És mal d’entendre aquesta postura de qui ha governat 

tants d’anys sense dur a 
terme cap iniciativa eficient 
per a l’escoleta i més difícil 
és entendre l’oposició al 
crèdit necessari quan tots 
recordam crèdits de gairebé 
200.000 €  per embellir 
una placeta i alguns 
carrers (just abans d’unes 
eleccions!). Tampoc s’entén 
el seu absolut silenci a la 
reunió de participació que 
es va fer expressament. 
Tot i l’ampli vot majoritari 
a l’Ajuntament, lamentam 
sincerament que l’Escoleta 
no pugui comptar amb el 

suport del PP. Tot i així, estam convençuts de la bona acollida que tendrà 
l’escoleta, una vegada feta, entre tots els grups polítics (sense excepció), 
i més encara entre els llubiners i llubineres. Per aquest motiu, sense 
distincions, volem donar les gràcies i l’enhorabona a tothom que ho ha 
fet possible.

Escoleta municipal: culminar una aspiració comuna
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Les II Jornades d’Estudis 
Locals tornen a ser un èxit

Els nous projectes 
del pla d’obres i serveis

Per la convocatòria del 2018 de subvenció del Pla especial 
d’ajudes del Consell de Mallorca, l’Ajuntament disposa de 240.000 
euros. Es destinaran a la construcció de l’escoleta (221.000 €), i 
per adaptar la rampa d’accés al casal d’entitats i a la tercera edat, 
a més de remodelar el bany de la tercera edat, per complir amb la 
legislació vigent d’accessibilitat (els restants 19.000 €).

Nova fase d’enllumenat 
pel 2019

Seguint amb la ruta marcada per l’estalvi i eficiència energètica, 
l’Ajuntament ha sol·licitat ajuda al Consell de Mallorca per dur a terme el 
canvi de lluminàries i cablejat dels carrers Roca Llisa, Santa Margalida i 
carreró des Forn.

Subvenció per a mobilitat
L’Ajuntament fa costat a la mobilitat dels estudiants del nostre 

municipi. Per això, s’ha repartit la totalitat de la partida d’ajudes de 
mobilitat (6000 €) entre 56 estudiants de Llubí, dels quals 23 son 
universitaris i els altres cursen Educació Secundaria i Batxiller.

Xerrada de varietats locals
Dins els actes al voltant de la Fira tradicional, es va organitzar una 

xerrada sobre les classes de blat a càrrec de l’Associació de Varietats 
Locals.

Un bon grapat de persones gaudiren de compartir els coneixements 
sobre els blats de Mallorca, les seves característiques i alhora fer una 
mica de col•loqui sobre el futur d’aquests cereals. 

Al mateix acte també es va fer una degustació de 4 classes de pa, fets 
amb farines de diferents blats, on es van poder comparar les diferents 
propietats de cada pa en funció de la seva farina.

Els dies 2 i 3 de novembre es varen dur a terme a la sala multifuncional 
del Casal d’Entitas de Llubí les II Jornades d’Estudis Locals.

Aquesta segona convocatòria va comptar amb l’assistència de més 
d’un centenar de persones i 37 comunicants que varen presentar un total 
de 29 investigacions sobre temes molts diversos, tots ells relacionats 
amb el municipi de Llubí.

Les jornades s’encetaren amb una conferència del catedràtic 
de la UIB i llubiner d’adopció Gabriel Janer Manila que duia per títol 
“FRAGMENTS D’UNA HISTÒRIA D’AMOR. HOMENATGE A LLUBÍ”

Les comunuicacions s’agruparen en tres temàtiques: HISTÒRIA; 
TERRITORI NATURA I PATRIMONI; i finalment CULTURA, ANTROPOLOGIA 
I FOLKLORE.

Aquestes jornades varen destacar per la varietat i riquesa dels temes 
que ben segur contribuiran a conèixer i a estimar més les nostres arrels.

El dia de la Fira Tradicional, l’Ajuntament va organitzar un taller amb 
la col·laboració del Consell de Mallorca, on els infants del nostre poble 
pogueren construir l’estructura que avui llueix damunt la rodona de 
l’entrada del nostre poble.

Una iniciativa original

La plaça de Sa Farinera
L’Ajuntament ha acabat l’obra de la plaça de la Farinera. 

Gràcies a la subvenció del Consorci de la Borsa d’Estades 
Turístiques, el conjunt del Moli d’en Suau i la Farinera han quedat 
integrats amb aquesta plaça. Això aportarà a Llubí un espai 
agradable que dóna moltes possibilitats per fer actes i activitats, 
a més de donar connectivitat entre els carrers Rector Tomàs i 
Creu.

Es van duent a terme 
actuacions al poliesportiu que 
ajuden a conservar i millorar les 
instal·lacions existents. Gràcies a 
la col·laboració amb el programa 
del SOIB “VISIBLES” s’ha adequat 
la grada principal amb nous 
seients, a més de pintar i netejar a 
fons els vestidors.

Aquest any 2018 les llubineres i els llubiners hem tornat a demostrar 
que som un poble solidari. En el sopar a la fresca de Sant Feliu es va 
recaptar a favor de l’associació ASME: Asociación Smith-Magenis España 
la quantitat de 1445 euros.

En el sopar a la fresca de Son Ramis per material de l’escoleta es 
varen recaptar 274 euros.

La caminada contra el càncer de mama va tornar ser un èxit i es 
recaptaren 980 euros.

Amb motiu de les riuades i inundacions als pobles de Llevant, molts 
llubiners i llubineres es varen organitzar per poder ajudar els pobles 
afectats. A més, l’Associació d’Amics de la Tercera Edat va organitzar un 
sopar solidari on es recaptaren 2020 euros, i la Penya Blaugrana de Llubí 
va enviar una donació de la Duatló 2018.

Un altre any solidari

Millores 
al poliesportiu
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Excursió a Tirme

Sabies que...?
1.- Al llarg de l’any 1900 es va construir la part superior 

del campanar de l’Església de Sant Feliu segons els plànols 
del marquès de Vivot, i que les obres les dirigia el mestre 
picapedrer Damià Llompart i Alomar. Per desgràcia l’abril 
de 1903 una verga de llamp hi pegà i va esfondrar una gran 
part. Per sort no hi hagué cap desgràcia, però la vicaria va 
patir greus desperfectes.

2.- Aquest el dedicam especialment als nostres amics 
de l’associació “ES QUINQUÉ”, que cada diumenge i per les 
festes ens fan gaudir de bones pel·lícules. Idò el dia de Sant 
Antoni de 1908, ja fa 110 anys, es va inaugurar el primer 
“cinematógrafo” a Llubí. A la inauguració hi assistiren les 
autoritats, fins i tot les eclesiàstiques, que anys abans havien 
criticat aquest nou invent dels germans Lumière, que es va 
mostrar a Paris el desembre de 1895. A Llubí arribà tant 
sols 14 anys després.

3.-El 15 d’octubre de 1931 el primer tinent de batlle de 
Llubí, Miquel Bonnín, donà la benvinguda a la II República 
amb aquestes paraules “Por voluntad nacional, al depositar 
los ciudadanos españoles su voto en las urnas, fué 
implantada la República en España. Con la cordura que 
pasamos al nuevo régimen asombramos al mundo entero 
con la misma cordura debemos comportarnos en lo sucesivo 
para el afianzamiento y la prosperidad de nuestra querida 
Patria”. El secretari de l’Ajuntament, Bartomeu Castell, el 
mateix dia digué: “Nunca bien alabada será la victoria sin 
sacrificio alguno, la fecha del 14 de Abril de 1931, alcanzada 
por el Pueblo Español proclamando la República: nuestro 
sagrado deber es ¡ hermanos españoles! sacrificarnos con 
fé y entusiasmo para la consolidación de ella por ser el 
único régimen salvador de la Nación española”.

4.- El 1860 va visitar Mallorca la reina Isabel II i s’organitzà 
una exposició de productes agraris i industrials i de Belles 
Arts. De Llubí hi participaren Llorenç Arrom que aportà 
tàperes de primera qualitat, segona i tercera categoria i 
taperots i aconseguí una medalla de plata, i Claudi Marcel, 
propietari de la possessió de Son Ramon, que va presentar 
una mostra de mongetes, faves tendres i una carabassa. 
Anys més tard, el 1873, el mateix Llorenç Arrom també 
va participar a l’Exposició Internacional de Viena on tornà 
presentar una mostra de tàperes i obtingué un diploma 
de mèrit. Les tàperes de Llorenç també arribaren a una 
exposició a Filadèlfia i a 1888 a l’Exposició Universal de 
Barcelona, en aquesta ocasió l’Ajuntament de Llubí feu una 
aportació de 40 pessetes.

... Idò ara ja ho saps!!!

Felicitat i il·lusió en aquests dies que resten d’any i més  il·lusió i 
esperances per al 2019, any de canvis, espero que no siguin molt 
grans, anys de nervis i no tants nervis, any d’alegries i segurament 
algun disgust, rialles i més de dues llàgrimes, això es cuit!!!
Una vegada més vos vull fer arribar les meves felicitacions. Molts 
d´anys, Bon Nadal i Bon Any 2019. 

Marga Gelabert
Regidora no adscrita.

L’Ajuntament de Llubí s’ha 
acollit a la subvenció del 2018 de 
Joves Qualificats, i ha incorporat a 
jornada completa una treballadora 
social per desenvolupar la seva 
tasca al programa d’envelliment 
actiu. Gràcies a això, durant 
un any aquest servei es podrà 
desenvolupar durant 3 dies a la 
setmana.

Solucionades 
les nombroses deficiències 
de les normes subsidiàries 
de l’anterior legislatura

En el darrer plenari s’han aprovat les esmenes de les nombroses deficiències que els tècnics 
del Consell varen dictaminar a la proposta de les Normes Subsidiàries de l’anterior equip de 
govern municipal del PP. Les NNSS són l’instrument de planificació més importat d’un municipi 
i el fet de no tenir-les aprovades paralitza i congela qualsevol iniciativa important per a Llubí. 
L’Ajuntament no podia seguir ignorant aquest problema que condiciona el futur del municipi. 
El fet d’esmenar les greus deficiències que existien permetrà desencallar la situació en què 
estava la nostra màxima normativa i avançar cap a un desenvolupament socioeconòmic modern, 
respectuós amb el territori i coherent amb la normativa supramunicipal. 

Lo primer de tot és desitjar-vos que passeu unes molt bones festes 
amb salut i bona companyia!, i havent fet aquest desig volem 
explicar-vos que des del Partit Popular seguim fent una oposició 
en positiu en bé del poble. El problema, però, és que a vegades els 
que més ho necessiten no es deixen ajudar i ja ho pots intentar 
que tanmateix van a les seves com és el cas de Més per Llubí, El Pi 
Llubí i Feina per Llubí. Mirau,  l’equip de govern ens acaba de ficar 
dins un problema molt greu que, de no redreçar-se, es traduirà 
en retallades de serveis municipals. Enlloc de signar un conveni 
amb la conselleria d’Educació per a que sigui el Govern (en que 
també hi ha un pacte d’esquerres) la que pagui l’escoleta de 0 a 
3 anys han optat per demanar un crèdit bancari de 400 mil euros; 
provocant que des d’Intervenció de l’Ajuntament s’hagi hagut de fer 
un informe en contra perquè incumpleixen el sostre de despesa; 
gasten més del que poden i són els tècnics del consistori llubiner 
els que alerten així a la batlessa i als seus socis de govern. I és que 
aquesta decisió política del pacte del nostre poble ens sortirà molt 
car, es traduirà amb gairebé tota probabilitat en més impostos i en 
retallades de serveis perquè un Ajuntament com el nostre no pot 
assumir un prèstec d’aquestes característiques al que se li han de 
sumar 288 mil euros. D’aquesta manera, Llubí queda hipotecat i no 
ho entenem de cap manera perquè bastava amb arribar a un acord 
amb els seus mateixos de Palma i que governen. 
Des del Partit Popular de Llubí volem l’escoleta, evidentment, 
ho hem dit sempre; d’igual manera que necessitam urgentment 
també una escola; així que ens tornam a posar a disposició de 
l’equip de govern per anar junts a reclamar i negociar que sigui el 
Govern el que pagui l’escoleta i no haguem de demanar cap crèdit 
per fer-la i començar a donar passes per a l’escola nova. Insistim, 
basta amb reivindicar a Educació el que a Llubí ens pertoca. Per 
això li tornam a estendre la mà a la batlessa, a mem si es deixen 
ajudar perquè així no anam bé de cap manera.
Dit això, molts d’anys i feliç 2019!!!

PARTIT POPULAR DE LLUBÍ

Programa 
d’envelliment 
actiu

El mes d’octubre l’Ajuntament de Llubí va organitzar 
amb l’Associació d’Amics de la Tercera Edat una visita al 
centre de reciclatge Tirme per tal de mostrar el què es 
fa amb el fems que separam a casa.

En aquesta visita aprenguérem com es gestionen els 
residus de Mallorca, com els plàstics es trien per ser 
reutilitzats, com les fraccions orgàniques en primer lloc 
generen energia i desprès se’n fa compostatge, i molta 
altra informació sobre la gestió dels residus.

Camí de Son Sitges
S’ha realitzat un projecte per l’asfaltatge d’una part del camí de 

Son Sitges, que era un dels trams que es trobava en més mal estat. 
Ja s’ha licitat el projecte a l’empresa Gost, i es preveu que les obres 
comencin en el mes de gener.


