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Des de principi d’any, 
l’Ajuntament ha des-
envolupat una sèrie de 
treballs de neteja i des-
brossament de camins 
de fora vila i l’asfaltat 
de carrers del nucli 
urbà, com els carrers 
de sa Farinera, Rec-
tor Tomas i Roca Llisa, 
tasques fetes per tal de 
millorar la circulació de 
vehicles i vianants.
Una vagada enllestit 
l’asfalt es va procedir 
a la senyalització horit-
zontal de les vies.

Des del 19 de febrer el poliesportiu 
s’ha convertit en una altra zona 
wifi a Llubí un espai WiFi més 
al nostre poble, una xarxa per 
connectar-se sense fils a l’internet 
que I’Ajuntament posa a disposició 
dels ciutadans per gaudir de les 
noves tecnologies, així i ara des 

del poliesportiu i d’altres espais 
com la plaça de l’església o de 
la carretera, tots ja amb el vostre 
mòbil i ordinador podreu navegar 
per les xarxes socials o les webs 
que volgueu.
I tot aixó gratuïtament¡¡¡

També 
s’han arreglat 

camins com 
el de Son Sitges.

Estimats veinats i veinades de Llubí,
Son tems d’austeritat pero també d’imaginació, de creativitat, de cercar 
idees que ens ajudin a fer mes amb meins recursos.  Aquest es un dels 
motius que ens ha fet canviar el nostre butlletí informatiu, passant a se ara 
el “LLUBI diu”, amb l’objectiu de fer-vos arribar el que feim i farem d’una 
manera mes moderna i que esper que vos agradi.
A aquesta publicació vos volem mostrar les darreres iniciatives que, des-
de l’ajuntament, hem tirat endavant per millorar la nostra vila.
No es fácil governar amb minoria, ja ho sabeu,  pero ara que duim ja 
la meitat de la legislatura i per molt que l’oposició ens acusi de falta 
d’informació vos diré que aquest govern que jo represent, el que fa està 
dins tota la legalitat i transparència, aixó si, amb totes les dificultats de la 
situació econòmica actual, sense subvencions, sense ajudes a excepció 
del que poguem “espigolar” del Consell Insular en actuacions al nostre 
terme i la disponibilitat de les arques municipals. 
 Alguns parlen de des-informació, incluit el plantament a una comisió 
informativa (titular facil per la prensa),i jo vos vull dir que podeu estar segur 
que aquest baltle amb el seu equip de govern, cumplim totes i cadascuna 
de les prescripcions legals (comisions informatives i plenaris) que es a on 
estam obligats a informar i a decidir amb les votacions de tots els regidors, 
ara be una altra cosa es decidir a on fer l’actuació i en el moment que la 
feim per que és aquesta la nostra obligació, la nostra reponsabilitat i no 
la de la oposició.
Evidentment els nostres criteris, les nostres prioritats son les que creim 
millors pels interesos del poble i no tenen per qué ser, aquest interesos 
del pobla, el mateixos que els de l’oposició, amb tot el respecte cap a les 
seves idees i prioritats.
A tots, tant a l’equip de govern com a la oposició, ens preocupa molt fer 
millor el present i futur dels llubiners, encara que a vegades cada un hagui 
de prende les decisions  devant les diferents iniciatives i accions que 
discutim per prioritzar el millor que pensam i sabem.
Com a batle vostre, en sento orgullos del que feim, peró mes encara del 
que podriem fer i que ben aviat, quant ens sortiguem de la crisi económica, 
posarem en marxa, perque Llubí es per mí, pels regidors, pels empleats 
de l’ajuntament, per a tots el que treballam per vosaltres, el que mes 
estimam, un poble a on tot ho tenim just suquí, al cor.
Bon estiu

 Joan Ramis
Batle de Llubi
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La Policia Local de Llubí amb l’ajuda 
de la Guàrdia Civil i I’Agrupació de 
Voluntaris de Protecció Civil han 
dut a terme un programa d’activitats 
d’Educació Vial, una campanya 
dirigida als alumnes del CEIP Duran 
Estrany.
L’objectiu principal d’aquestes 
activitats és donar a conéixer als 
més joves les normes de circulació i 
conscienciar-los de la importància del 
seu compliment i que sobradament 
demostraren la seva concienciació, 
molt més que alguns majors.

Varen realitzar un circuit d’educació 
vial per el que es va instal·lar un 
parc vial al costat de la plaça del 
Molí de Son Rafal amb tot tipus de 
senyalització, tant per als conductors 
com per als vianants.
Aquesta activitat té com a objectiu 
donar a conéixer a l’alumnat la 
utilització de la bicicleta com a 
milja de transport urbà. Els nins 
i nines van posar en pràctica les 
normes de circulació explicades 
abans de començar la sessió.
Patrullers escolars: després 
d’una breu explicació per part 
dels agents i haver-se posat 
l’uniforme adequat, els alumnes 
del segon curs de primària van 
sortir al carrer per multar als 
vehicles mal estacionats o que 
incomplissin altres normes de 
circulació. En una hora i mitja 
que durà l’activitat es van posar 
un total de 18 denúncies per 
infraccions reals.

L’Ajuntament, amb l’objectiu d’aconseguir que el punt verd estigui sempre 
en bon estat i donar un millor servei als ciutadans, va realitzar, a principis 
de febrer, unes obres de remodelació al Punt Verd de I’Ermita.
Es va reestructurar el recinte per dipositar els voluminosos, s’habilita un 
espai pels electrodomèstics en bon estat i una zona on dipositar restes 
de poda i jardineria, exceptuant la palmera, fasser i figuera de moro.
Gràcies al sistema de control d’entrada i les càmeres de vigilància es 
sancionará a aquellas persones que facin un mal ús de l’espai i infringeixin 
la normativa com, per exemple, aquelles que dipositin abocaments 
descontrolats fora dels respectius contenidors o residus no autoritzats 
(materials d’obra, materials perillosos, restes de palmeres, etc).

El passat 15 de Maç es va projectar el curtmetratge 
“Lucia no está en casa” dins el programa d’activitats 
organitzats per I’IMAS i I’IBDONA amb motiu del dia 
internacional de la dona.
El curtmetratge és el primer treball, com a directora 
de Celia Rico Clavellino, un film que descriu la 
relació d’un matrimoni gran i com els influeix a cada 
un d’ells, el fet de que s’espatlli la rentadora.
Després de la projecció els assistents van participar 
en un debat sobre la igualtat conduit per Meritxell 
Esquirol.

“LUCIA NO ESTÁ EN CASA”

Amb la intenció de millorar la seguretat dels vianants 
i l’estètica de l’entrada del poble, a petició del Batle 
i dins el marc de la cessió de la carretera, el Consell 
de Mallorca ha invertit 54.235,65€ en la realització 
d’un tram de voravies a l’entrada del poble

Noves voravies 
a l’entrada del 
poble



4 

Un any més, impulsada des de l’Ajuntament, el 20 
de juny es posa en funcionament l’escola d’estiu. 
Enguany però, será l’empresa poblera Duo-Esport 
l’encarregada de l’organització de l’activitat. Aquesta 
iniciativa pretén aconseguir la conciliació de la vida 
familiar i laboral d’aquelles famílies amb fills d’entre 
3 i 14 anys i, a la vegada, aconseguir una alternativa
d’oci per als més menuts de la família.
Enguany són uns 40 els nins que assisteixen a 
l’escola d’estiu durant el mes de juliol i 5 els monitors 
encarregats d’organitzar i dur a terme les activitats 
lúdicoesportives.

El president de les llles Balears, José 
Ramón Bauzá va rebre en audiència 
una representació del municipi de Llubí 
encapçalada pel batle, Joan Ramis. Els 
presidents i representants de les entitats 
del poble que el van acompanyar van 
visitar l’edifici del Consolat de Mar, seu 
de I’Executiu de les llles Balears, el 
jardí del Consolat i la Llotja.

Un altre any, Llubí acollí el taller de memòria i habilitats 
socials per a gent gran. Aquest taller, finançat per l’lnstitut 
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), es desenvolupà al local 
de la tercera edat i fou dirigit per l’educadora social Neus 
Homar.

La presidenta del Consell de 
Mallorca, Maria Salom, juntament 
amb la directora insular de 
Presidència, Neus Salas, i la 
directora insular de Relacions 
lnstitucionals, Maribel Crespí, 
van visitar Llubí per conéixer de 
primera mà la nostra situació 
actual.
Maria Salom es va reunir amb 
el batle, Joan Ramis, qui va 
exposar a la presidenta diversos 
assumptes municipals relatius a 
l’urbanisme i als serveis bàsics de 
la localitat. En aquest sentit, Ramis 
va sol·licitar la col·laboració del 

Consell de Mallorca per millorar 
la xarxa de pluvials i va reclamar 
que s’incorpori a les Normes 
Subsidiàries del municipi, en 
aquests moments en tramitació, 
la reducció de la superfície 
d’edificabilitat en sol rústic de 
quatre a dos quarterades en el 
cas d’agrupació o segregació de 
finques. 
Al mateix temps, el batle de Llubí 
va informar a la presidenta sobre 
l’estat financer de I’Ajuntament, 
un dels menys endeutats de l’illa, 
i que compta amb un pressupost 
per enguany d’1,2 milions d’euros.

Jornada de cloenda del taller on el Batlle, Joan Ramis, 
va fer l’entrega de diplomes a tots els assistents
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Al plenari del passat 18 de febrer, vista l’oferta realitzada per la Sra. 
Esperança Perelló Coll, es va aprovar la Cessió gratuïta del solar situat 
al carrer Doctor Fleming, núm. 22, cantonada amb el carrer Jaume I, per 
un termini de 10 ANYS, amb la condició de que el solar sigui destinat a 
zona ajardinada. 

Amb motiu del 100 aniversari de 
la parròquia de Llubí, aquesta ha 
preparat activitats, actes culturals, 
concerts de coral, informació a 
través de fulletons informatius, 
així com la visita del Sr.. Bisbe de 
Mallorca, Sr.. Xavier Salines.
 Totes aquestes activitats tenen 
un elevat cost econòmic que 
ocasionen unes despeses 
extraordinàries a la parròquia  de 
Llubí. Per això, s’ha sol·licitat 

ajuda econòmica a l’Ajuntament.
 Vistes les sol·licituds de la 
parròquia i d’acord amb les 
disposicions legals vigents, 
l’Ajuntament Ple va aprovar el 
passat 15 d’abril concedir una 
ajuda de 659€ per la impressió 
dels fulletons informatius i 
commemoratius del 100 aniversari 
de la parròquia de Llubí i una de 
4000€ per l’adquisició d’un òrgan 
litúrgic.

Tramitació de sol·licitud de 
prestacions per a les persones 
en situació de dependència

Jordi Mulet.
Campió d’Espanya 
a SPAINSKILLS 2013

Cada dijous de 8.30 a 10.30h. hi haurà a l’ajuntament una treballadora 
social per gestionar les sol·licituds. També podeu contactar amb ella, 
Antònia Canyelles Socias, de dilluns a divendres, de 9 a 14h. al telèfon 
690824213.

El llubiner, va rebre el reconeixament de l’ajuntament
El passat 18 de març, al Ple de l’ajuntament, 
es va aprovar un reconeixement a Jordl Mulet 
Alomar per haver aconseguit la medalla d’or en 
instal·lacions electriques en el campionat d’Espanya 
SPAINSKILLS 2013, després d’haver aconseguit el 
primer premi al campionat de BALEARSKILLS.
Ates que suposa un goig pel nostre poble el fet 
que Jordi hagi aconseguit la maxima puntuació i 
conseqüentment la medalla d’or, des de l’ajuntament 
en nóm de tots els llubiners, donar l’enhorabona a 
Jordi Mulet per l’exit aconseguit a la vegada que 
l’animem a continuar dins aquesta línia d’entrega i 
dedicació.

La Comissió de Comptes, en data 10 de juliol,  ha 
aprovat els comptes de l’Ajuntament de l’any 2012. 
Aquestes Comptes han estat supervisades pel 
Secretari-Interventor i pel Departament de Gestió 
Econòmica del Consell de Mallorca. Els comptes 
reflexen la situació financera de la Corporació i fan 
una separació entre els ingressos i beneficis i les 
despeses i pèrdues.

L’any 2012 es va produir un ESTALVI  de 226.300,69  €
COMPTES MUNICIPALS

 INGRESSOS     1.360.027,43 euros
 DESPESES     1.133.726,74 euros

 ESTALVI     226.300,69 euros

Aquests Comptes demostren que l’Ajuntament va 
per la bona direcció, sense gastar més del què 
ingressa i sense fer grans inversions que a la llarga 
ocasionarien pèrdues. Les inversions que proposa 
l’equip de govern són de manteniment i conservació.

Aportació a la parròquia

Els comptes del MunicipiCessió gratuïta del solar situat 
a la cantonada del carrers 
Jaume I i Doctor Fleming

CONTRACTE CE COL·LABORACIÓ SOCIAL AMB EL SOIB
L’Ajuntament de Llubí vol ajudar a les persones empadronades al nostre municipi que estiguin en situació d’atur. Per això, ha aprovat, 
en col·laboració amb el SOIB, els contractes de col·laboració social. 
Aquests contractes permeten que l’Ajuntament puguin contractar llubiners que estiguin en una situació d’atur i sense prestacions. 
D’acord amb això, dos llubiners ja s’han beneficiat d’aquest tipus de contracte de feina per fer feines de manteniment del nostre poble. 
La finalitat d’això és què les ajudes i la feina que depengui de l’Ajuntament  quedi pels llubiners i llubineres.
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Els alumnes de 3r i 4t del CEIP Duran Estrany han guanyat el premi del 
concurs “Valores del futuro”. Aquesta és una iniciativa de BBVA amb 
l’objectiu de promoure competències i valors associats a l’ús dels diners, 
com l’esforç, la solidaritat i l’estalvi, entre altres, mitjançant la realització 
de tallers participatius que fomenten la reflexió i el diàleg a l’aula.
Els alumnes de Llubí van proposar la fabricació de joguines mitjançant 
objectes de rebuig com ara: teles, fils, botons i peces de roba usades.

Borsins de treball 
d’educadors/es
i policies auxiliars
Recentment l’Ajuntament de Llubí, amb l’objectiu de crear una borsa 
d’interins per cobrir les vacants existents o que es puguin produir en 
un futur, ha creat dues convocatòries. Una per educadors/es infantils i 
l’altra per a policies auxiliars.
En total es van presentar 8 sol·licituds de policies i 35 d’educadors/es 
sense haver-hi cap exclòs.

Nou policia local
A finals de juliol, Llubí comptarà amb la incorporació d’un nou membre al 
cos de Policia Local, Ana María Roca Romeguera va esser la guanyadora 
del concurs opositor.

Campanya “Civisme 
a les zones públiques”

Millores a la piscina
De cara a l’estiu, s’han fet millores i tasques de 
conservació a la piscina municipal, com ara la 
instal·lació de carpes, renovació de les dutxes, pintat 
de parets i reparació de la cadira per a persones amb 
mobilitat reduïda.

S’han instalat a les places i parcs senyalitzacions 
recordant les ordenances municipals en quan a la 
tinença d’animals domèstics i ús cívic dels espais 
públics.

Premi “Valores del futuro”

El dissabte dia 16 de febrer hi hagué una diada de 
Futbolet pre-iniciació a les 10 h al poliesportiu municipal 
organitzada pel CDA Llubí i el Consell de Mallorca i 
patrocinada per l’àrea d’esports de l’Ajuntament de 
Llubí.
La diada va transcorre sense cap incident i s’obsequià 
als participants amb una medalla i un berenar.

Diada de futbolet
pre-iniciació

El passat 13 d’abril va tenir lloc la I semicross Popular de la Festa de 
l’Ermita. Aquesta va comptar amb un gran nombre de participants i 
va transcórrer amb normalitat.
El recorregut de la cursa, amb una distància de 8.200metres 
aproximadament, passava per terrenys asfaltats i per camins rurals 
amb la sortida i meta al carrer Farinera, davant Electro Socias, 
patrocinador de la cursa.

I Semicross Popular
Festa de l’Ermita
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Diada de futbolet
pre-iniciació

QUAN NO ES VALORA 
LA PARTICIPACIÓ I 
EL CONSENS ...
Quan no es valora la participació i el consens 
passa el que passa. Enguany no tinc ganes 
de fer balanç d’aquest darrer any, estam un 
poc emprenyats, simplement tinc ganes de 
manifestar el meu desencant absolut. I suposo 
que no seré l’únic, o almenys ho esper. La vida 
política llubinera, com l’any passat, va sense 
rumb; l’equip de govern continua en la seva 
més absoluta desinformació cap a l’oposició, 
continua fent i desfent com si gaudissin d’una 
majoria absoluta indiscutible. I sense pensar-
ho, sense preliminars, sense projecte, fan i ja 
ho veurem, com aquell que surt el divendres 
dispost a menjar-se el món.
No me mal interpreteu, me pareix beníssim que 
ens facin les ceres noves a l’entrada del poble 
i me satisfà enormement no haver d’evitar 
clots quan circulo amb el meu vehicle gràcies 
al nou asfaltat del que gaudim a segons quins 
carrers. Però que ens informin, l’oposició no 
pretén que li demanin opinió per les fetes 
del poble, que per això varem aprovar una 
comissió de festes,  això per l’equip de govern  
seria un acte quasi misericordiós. Nosaltres 
el que demanem, una vegada més, és la 
simple informació. Informació als plenaris. 
Informació a les sessions informatives, que 
precisament per aquest motiu porten el 
nom.  Aquests fets desperten  la indignació 
i crispació de tota l’oposició i provoquen fets 
insòlits com el  desplanto a l’equip de govern 
de tota l’oposició a la sessió informativa.
Pensant-ho millor aquest comportament 
per part del nostre govern no me sembla 
estrany. El mutisme de Rajoy davant les 
pitjors acusacions a un president de govern 
de la democràcia espanyola et fa pensar que 
la desinformació és un model d’aquest partit. 
Rajoy i els seus sequaços han aconseguit 
el seu objectiu: ja no se xerra de l’atur, ara 
se xerra del nivell de corrupció que inunda 
el partit que governa el nostre país. Ara se 
xerra dels papers que un tresorer va tenir 
la arrogància d’escriure quan la nostra 
economia era tant bollant.
Estem a una setmana de les festes; es temps 
de celebrar, de brindar, de ballar, de riure, 
d’aplegar-te amb aquells que més estimes, 
de fer claror després de gaudir del vespre 
o d’aixecar-te d’hora per aprofitar tot el dia. 
És temps per fer poble. BON SANT FELIU I 
BONES FESTES A TOTS I A TOTES.

        AGRUPACIÓ SOCIALISTE DE LLUBÍ

QUAN NO ES VALORA 
LA PARTICIPACIÓ I 
EL CONSENS...
No estàvem segurs de fer-lo en català, castellà o anglès, 
però per majoria absoluta s’ha decidit fer-lo en la llengua 
pròpia de les Illes Balears, que tothom l’entén i no ha donat 
problemes mai.
Hi ha tres coses que els governants, tant bons com 
perexen, no poden fer en el temps que vivim d’incertesa 
econòmica i social que ens ha tocat viure:

- Oblidar-se del passat.
- No viure el present.
- No pensar en el futur.

Els que obliden el passat estan condemnats a repatir els 
errors. No es poden oblidar de les persones que han fet 
feina per a tots nosaltres, els que durant anys han contribuït 
a que tots tenguem un futur; no es poden retallar les 
pensions, no es pot retallar en temes sanitaris, no es pot 
retallar en la llei de dependència, ja que no es poden valer 
per elles mateixes. I ens agradaria recordar que gràcies a 
la nostra gent major fins ara hem pogut viure millor. I de la 
nostra llengua de la qual també se n’han oblidat: tampoc 
recorden que és la llengua dels nostre padrins i repadrins, 
la llengua és part de la nostra identitat com a poble i està 
sofrint un atac tant a nivell educatiu com per part de les 
institucions que no es mereix ni tampoc la mereixem noltros. 
No viure el present. 
No tothom té comptes corrents a Suïssa. Devora noltros, 
al nostre voltant, arreu hi ha famílies que ho passam molt 
malament, tenim dificultats per arribar a final de mes, els 
nostres fills i filles no poden disfrutar del que fins ara els 
havien ofert; hi ha famílies que han d’anar a recollir menjar 
a l’assistència social i a la parròquia. 
També tenim problemes amb la sanitat, han retallat 
assistència al nostre hospital de referència, a Inca, la 
darrera és que han tancat tota una ala, suposa 18 llits 
manco, les urgències estan saturades; no es poden deixar 
d’atendre als malalts. Menys càrrecs de confiança i menys 
assessors, més metges i infermeres per atendre als que 
ho necessitem. 
També han retallat en l’educació, molts dels infants del 
nostre poble no tendran un professorat de suport, això 
implicarà abandonament escolar i abocar-los a cercar una 
feina que tampoc no trobaran , haurien de pensar que 
l’educació és primordial i no consisteix només en posar 
pintura als edificis, l’important són les persones i no les 
pedres. 
Poques ajudes als petits empresaris i autònoms, tampoc les 
institucions no donen gens de feina o si la donen ho fan a 
empresaris de fora poble, això és una manera de fomentar 
l’economia local? Millor que no la fomentin. Tampoc no 
ajuden gens les normatives estatals i autonòmiques, cada 
dia hi ha més pressió fiscal, més imposts i poca feina, això 
és insostenible i una vergonya. I llavors hem de llegir que hi 
ha gent que té o guarda doblers del partit?
La informació tampoc no és el seu fort, ni a nivell local ni 
autonòmic. No dialoguen amb ningú, serà que tenen por 
als que pensen distint? Serà que no volen escoltar ni sentir 
l’opinió de la resta? Els partits que no governam no tenim 
dret a dir la nostra opinió als plenaris i per això varem 
abandonar la darrera sessió informativa, i ho tornarem a fer 
si és necessari. Volem que tothom sàpiga el que pensam.
Els nostre joves que han aconseguit acabar els seus 
estudis no troben un lloc de feina, l’atur juvenil és la gran 
assignatura pendent, i han de cercar feina enfora, a un altre 
lloc. Quants de joves llubiners han hagut de partir cap a 
Alemanya o Anglaterra? Quants n’hi ha que no tenen feina 
i poques perspectives de trobar-ne? No hi cap iniciativa per 
donar-los un camí, ni per part de l’ajuntament ni del govern. 
Pujar les quotes de la universitat, baixar les beques, així 
volen tenir gent formada i que sigui emprenedora? Millor 
que no facin res.
Dit tot això, des de Proposta per les Illes, volem valorar que 
de la crisi es poden treure coses positives, i volem agrair i 
reconèixer a totes aquelles persones de Llubí que lluiten i 
treballen de manera constant i callada i mai surten a les 
fotos, però hi són, sense demanar res a canvi.
A totes les persones que col·laboren en les entitats 
esportives i culturals, a les persones que ajuden a la 
parròquia recollint roba i aliments. Als padrins i padrines 
que guarden els nets i netes ja que hi ha pares que treballen 
molt dur per arribar a final de mes, i també els ajuden amb 
el que poden a l’hora de fer la compra i les menjades. A 
les persones que col·laboren en ONG de manera directa 
o indirecta amb donacions. A les persones que lluiten 
contra els desnonaments injusts i en contra dels privilegis 
dels bancs. A les persones que escolten els problemes 
dels altres i intenten trobar solucions. Gràcies a aquestes 
persones tenim un poble millor. Per ells i elles és aquest 
Sant Feliu.
Molts d’anys i bones festes.

PROPOSTA PER LES ILLES. 
CONVERGÈNCIA PER LES ILLES.

QUAN NO ES VALORA 
LA PARTICIPACIÓ I 
EL CONSENS...
Dia 19 de juny tots els grups municipals a l’oposició de 
l’Ajuntament de Llubí (PSM-Entesa Nacionalista, PSIB-
PSOE i CxI) abandonàrem la Comissió Informativa com 
a acte de protesta per la manera de governar de l’equip 
de govern. No va quedar altre remei que “plantar” 
el batle de Llubí a una convocatòria oficial perquè, 
precisament, la Comissió Informativa és per informar i 
tractar els problemes del nostre poble, i no per perdre 
el temps.
La prepotència i la manca d’informació és una constant 
en la manera de governar i, lamentablement, després 
de dos anys de legislatura és massa evident que allò 
que no vol l’equip de govern del PP és la participació, 
l’acord i el consens. No entendre que els regidors i grups 
polítics a l’Ajuntament són els representants de tot el 
poble, no just demostrar una pobra cultura democràtica 
sinó que és renunciar a tractar els problemes de Llubí de 
manera conjunta, fer propostes des de la col·laboració 
i arribar a acords. 
Lamentablement, els exemples són ja massa 
nombrosos. Els pressuposts de l’Ajuntament s’aproven 
en solitari (i es necessita el vot de qualitat del batle!); 
s’elabora un catàleg de patrimoni (que afecta gran 
quantitat de cases i béns) sense cap participació 
pública i amb moltes incoherències que segur causaran 
greuges comparatius; s’asfalten carrers sense seguir 
cap planificació (el PSM fa dos anys que demana 
un Pla d’asfaltatge i manteniment de carrers); es 
fan inversions arbitràries sense consultar ningú; no 
s’informa públicament del fracàs de la revisió de les 
normes subsidiàries (suspeses pel Consell) i de les 
conseqüències; es pretén unificar totalment la policia 
amb Maria de la Salut sense avaluar seriosament 
avantatges i desavantatges (seria el primer cas de 
l’Estat!), es vol acceptar que la carretera passi a ser 
municipal sense valorar-ne obligacions i manteniments, 
s’aproven crèdits que impliquen augments d’imposts 
quan hi ha altres alternatives, etc.
Des de l’oposició estam fent una feina realment 
ingrata però responsable i rigorosa, i per això ens dol 
la desinformació constant i la prepotència. No obstant 
la desinformació, gràcies a sumar una majoria clara 
podem revertir moltes decisions, abandonar alguns 
projectes que ens pareixen equivocats o ajudar a 
millorar decrets de batlia, ordenances i qüestions de 
pressuposts que per falta de rigor causarien perjudicis al 
nostre poble. També hem aconseguit aprovar totes les 
mocions municipals que hem presentat i que permeten 
millorar i corregir les coses. I ho seguirem fent així 
perquè trobam que s’ha de fer així. Lluny de discussions 
per ocupar una cadira a la Batlia de l’Ajuntament, en 
moments difícils com els actuals Llubí es mereix feina 
conjunta, rigorosa i responsable. És per això que des 
del PSM oferim i seguirem oferint a l’equip de govern 
col·laboració, participació i compromís, sense que això 
suposi deixar de denunciar allò que no ens pareix bé, 
allò que no respon a l’interès col·lectiu o el que és 
manifestament arbitrari i innecessari. 
Tot i que sigui amb pressuposts tan baixos com els 
que té un ajuntament com Llubí, estam convençuts 
que amb una bona política de despesa i, sobretot, amb 
una  política municipal que sigui capaç de planificar, 
prioritzar i impulsar l’activitat municipal, Llubí pot 
avançar molt com a municipi. Més encara si aquestes 
polítiques són fruit de la participació, de l’acord i de la 
complicitat ciutadana.
Mentrestant, l’estiu avança i tornam a estar davant 
les nostres festes més desitjades i estimades. Torna a 
ser l’hora de sortir al carrer i saludar familiars i amics, 
veïnats i coneguts, i compartir amb tots ells moments 
de trobada i de diversió. Les festes ja són aquí, i en 
aquests dies, tan especials per a tots nosaltres, volem 
desitjar-vos les millors festes de Sant Feliu. 
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L’obertura al transit de la via de circumval·lació de Llubí ha 
causat una greu problematica als comerços del poble, per 
aquest motiu i per tal de donar sol.lucions, el batlle, Joan 
Ramis, ha mantingut diverses reunions amb els empresaris 
i comerciants del poble per trobar una fórmula d’impulsar el 
comerc local i augmentar les ventes.
Des de l’ajuntament es vol promocionar els llocs d’interés i 
així potenciar les visites al nostre municipi. En els pressuposts 
municipals aprovats enguany es destinaren 9300 € per 
aquest concepte i així se’ls va informar a tots els assistents 
a la reunió.Entre els temes que es tractaren, es va exposar 
la idea de col·locar diferents senyalitzacions publicitaries dins 
el tracatde la via de circumvaHació, fent publicitat dels llocs 
més emblematics de Llubí així com publicar a la pagina web 
del’ajuntament un carrerer amb tots els comerços i empreses 
del municipi.

El 15 de juny es va celebrar la segona edició de la festa 
de l’esport. Durant tot l’horabaixa es va realitzar una 
gimcana esportiva organitzada per l’ajuntament i les entitats 
esportives municipals en la que hi participaren quasi 200 
persones. Els grups participants van poder practicar fins a 
15 activitats esportives diferents. 
El vespre es va fer el sopar a la fresca solidari, enguany la 
recaptació del sopar, 550€, fou per l’ONG Infants del Món.
La festa acabà amb l’entrega dels premis de l’esport, en els 
quals es va donar reconeixement als esportistes locals en 
diferents categories i disciplines.

II Festa de l’Esport

Projecte de 
dinamització comercial:

Comissió assessora
de Cultura
Des de l’àrea de cultura de l’ajuntament es va proposar 
a totes les entitats culturals municipals la creació d’una 
comissió assessora de cultura destinada a facilitar i inte-
grar la participació dels ciutadans i els agents socials en 
relació amb les funcions que té atribuïdes l’Ajuntament 
en relació a la cultura.

Totes les entitats van acceptar formar-ne part i van co-
mençar a fer feina per organitzar les festes patronals 
d’enguany. Pròximament, tal com es va acordar, es durà 
a terme la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
cada una d’elles.

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament ............................................. 971522002
ajuntament@ajllubi.net .................................. 971857001
www.ajllubi.net .................................... Fax: 971522528

Biblioteca ................................................ 971521514
arxiu@ajllubi.net
Escoleta .................................................. 971522282
Centre sanitari  ....................................... 971857020
 Cita: 971522533
 Fax: 971857123

CEIP Duran Estrany ............................... 971522507
cpduranestrany@educacio.caib.es

Local 3a Edat.......................................... 971522353
Poliesportiu ............................................. 666815141
Parròquia ................................................ 971522070
Assistenta social ..................................... 971522002
dijous de  les 10.00 h a les 13.00 h  
urgències:  ................................................ 971830441 

Funerària ................................................ 971880440
Sorea (Aigua) ......................................... 971644004
Avaries:  .................................................. 902250370
Gesa avaries .......................................... 971880077
Bombers Inca ......................................... 971500080
Guàrdia civil Santa Margalida................. 971523022


