ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DIA 28 DE GENER DE 2013.
Data........: 28 de gener de 2013
Caràcter....: ordinària
Convocatòria: primera
Comença.....: a les 18,30 hores
Acaba.......: a les 20,00 hores
Lloc........: sala de sessions de la casa consistorial del poble
Assistents..:
- Batlle-president, Sr. Joan Ramis Perelló
- 1er. Tinent de batlle, Sr. Toni Vallespir Perelló
- 2º Tinent de batlle, Sr. Miguel Perelló Alomar
- 3º Tinent de batlle, Sra. Margalida Gelabert Perelló
No assisteixen amb excusa: ningú.
No assisteixen sense excusa: ningú.
Actua com a secretari: Sr. Raimundo Tomás Montis Sastre, secretari-interventor de la
Corporació.
1.- EXAMEN I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.Oberta la sessió pel Sr. President, 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 14 de gener de
2013), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per unanimitat dels assistents.
2.- EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA PADRÓ D’HABITANTS 2013.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 24 de gener de 2013, que deia:
“Atès que una vegada feta la rectificació del Padró Municipal d’Habitants d’aquest municipi
de Llubí, referida a l’1 de gener de 2013, el resultat és de 2.368 habitants, es proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
1.- Aprovar el Padró d’Habitants a 1 de gener de 2013.
2.- Remetre certificat del present acord a l’Institut Nacional d’Estadística, als efectes
pertinents.
No obstant la Junta de Govern Local Acordarà”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar la Proposta de la Batllia
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
3.- EXAMEN I APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I COMPTES.Es presenta a aquesta sessió als efectes de la seva aprovació, si procedeix, la relació adjunta
de factures i comptes amb els comprovants de totes i cadascuna d'elles, de les quals es dona
lectura i una explicació detallada de totes.
D’acord amb el que preveuen els articles 185 i 186 del RDL 2/2004, 60 i 62 del RD 500/1990,
la base d’execució del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament, la Junta de Govern Local,
vist l’informe del Secretari-Interventor, acorda reconèixer i liquidar les obligacions derivades
de totes i cadascuna de les factures relacionades a l’annex 1, per un import total de
10.731,25 euros, ordenant el Sr. Batlle-President que es procedeixi al pagament de l’anterior
relació.
4.- LLICENCIES URBANÍSTIQUES.-
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Acte seguit, els reunits passaren a examinar i resoldre les següents sol·licituds de llicències
urbanístiques:
OBRES MENORS:
EXPEDIENT Obres 2013/5. Vist l'escrit presentat per el Sr. Joan Martorell Oliver en
representació de la mercantil SUPERMERCAT CAN PORRET, SLU, sol·licitant Llicència
Municipal per realitzar obres menors, vists els informes emesos pel Tècnic, l'emès pel
Secretari, els reunits per unanimitat, acorden:
1. Concedir llicència per efectuar obres menors de caràcter particular, d'acord amb les normes
actualment en vigor i amb les condicions generals, al peticionari: SRA. SUPERMERCAT CAN
PORRET, SLU, per a realitzar obres menors, consistents en instal·lació rampa de fusta
desmuntable per eliminar barrera arquitectònica a la voravia, al C/ DOCTOR FLEMING, 6,
(REF. CAD. 0447509ED0904N0001GB).
2. Aprovar el pressupost provisional de l'obra de 486 €, i la liquidació provisional de l'Impost
Sobre Construccions per un import de 79,17 €, d'acord amb l'establert en la vigent ordenança
fiscal.
3. Aquesta llicència d'obra menor tindrà una validesa d'un any comptat a partir de la data
d'atorgament de la resolució, i dins aquest termini s’hauran d’iniciar i finalitzar les esmentades
obres. Transcorregut l’esmentat termini es produirà la caducitat de la llicència atorgada, i
s'haurà de sol·licitar una nova autorització municipal per a la seva realització.
4. Una vegada acabades les obres, s’haurà de procedir a l’alta de l’alteració de bé davant el
Centre de Gestió Cadastral i Gestió Tributària o davant aquest Ajuntament, mitjançant la
presentació del model 902, així com donar compte a l’Ajuntament de la fi de les obres, als
efectes de cursar visita d’inspecció per part dels Tècnics Municipals.
5. S’haurà de realitzar la connexió de les aigües residual i fecal a la xarxa municipal ja en
funcionament.
5.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.Prèvia declaració d’urgència, acordada per unanimitat dels assistents, es varen tractar els
següents assumptes:
1.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES RUA 2013.Es va donar lectura a la Proposta de data 28 de gener de 2013, que deia:
“El que subscriu, regidor de Cultura, Fires, Festes i Joventut,
Govern Local, l’aprovació de les següents

proposa a la Junta de

Bases per a la participació a la Rua 2013
1. Inscripció
1.1. Les inscripcions seran gratuïtes i s’hauran de realitzar el 9 de Febrer entre les 9 h i
les 13h a les oficines municipals.
1.2. Només podran participar la desfilada, aquells grups i persones que hagin realitzat la
seva corresponent inscripció en la mateixa.
1.3. Hauran de participar a la cavalcada (amb el seu numero de participació ben visible),
des del començament al carrer Sant Feliu/Jaume I fins a la seva finalització a la
plaça de l’església.
1.4. El fet d'inscriure's, pressuposa el coneixement de les presents Bases, la qual cosa
implica l'acceptació de les mateixes.
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2. Jurat
2.1. Els membres del Jurat seran nomenats per l'Organització de la Rua 2013.
2.2. Qualsevol reclamació d'algun participant es realitzarà únicament per escrit, una
vegada finalitzada la desfilada. Queda totalment prohibit qualsevol enfrontament
verbal entre participants i jurat o organitzadors, abans, durant i després del concurs,
podent ser penalitzat, per previ acord de l'Organització.
2.3. Totes les deliberacions del Jurat tindran caràcter secret i inapel·lable.
2.4. Si el Jurat estimés que els grups o persones que participen no tenen suficient
qualitat, podran declarar deserts els premis o premi que poguessin correspondre-li.
2.5. El Jurat no podrà concedir cap premi ni accèssit, que no estigui recollit en el
present Reglament.
2.6. En cas d'existir empat en les puntuacions de dos o més grups o persones, el Jurat
procedirà al desempat dels mateixos, guanyant aquell que hagi rebut les notes més
altes per la majoria dels membres del Jurat.
2.7. A efectes de puntuació es valorarà l’originalitat, la dificultat en l’elaboració de la
disfressa o carrossa i la posada en escena.
3. Desfilada
3.1. Concentració
3.1.1. Individuals: davant l’Ajuntament.
3.1.2. Carrosses: C/ Sant Feliu (al tram que va de davant el teatre fins a la plaça
del Molí de Son Rafal)
3.1.3. Comparses: C/ Jaume I.
3.2. Itinerari: Sant Feliu, Creu, Roca Llisa, Born, Sineu, Fàbrica, Plaça de la Carretera,
Sa Farinera, Traginers, Mestre Vidal, Dr. Fleming i Plaça de l'Església.
3.3. Normes per facilitar la tasca al jurat que ha de puntuar i pel bon desenvolupament
de la Rua
• No amollar coets durant la Rua per seguretat dels participants i espectadors.
• Per poder desfilar, els concursants hauran d’anar completament disfressats.
• Els individuals que desfilin aniran a distància uns dels altres de manera que els
membres del jurat puguin fer una valoració més encertada de la seva disfressa .
• Les comparses i carrosses cuidaran que en tot moment del recorregut les
distàncies entre grups sigui aproximadament d’uns 3 m..
• Els participants de comparses i carrosses no podran abandonar, en cap
moment, el seu lloc en un nombre superior a tres persones al mateix temps.
Excepte per causa justificada.
• La festa dels participants no ha d’impedir, en cap moment, que els espectadors
deixin de contemplar la desfilada de la Rua.
4. Premis
4.1. Individuals
1r- 50€
4.2. Comparses
1r- 300€
2n- 250€
3r- 200€
4t- 150€
5è- 100€
6è- 75€
7è- 50€
4.3. Carrosses
1r- 300€
2n- 250€
3r- 200€
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4t- 150€
5è- 100€
6è- 75€
7è- 50€
4.4. Premi especial de 50€ al més jove i al més gran disfressats.
4.5. Premi especial de 100€ al millor ambient carnavalesc.
4.6. En finalitzar la desfilada es donarà a conèixer la decisió del Jurat i es farà el
lliurament dels premis a la Plaça de l’Església.
5. Observacions generals
5.1. Els participants a la desfilada acceptaran les presents bases.
5.2. L'incompliment de qualsevol dels apartats de les presents bases, porta implícit la
pèrdua dels premis que li poguessin correspondre.
5.3. L'organització es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte no contemplat a les
bases.
En cas de pluja el dia de la Rua, l'organització dictaminarà si aquesta es realitza o es
suspèn, per això, l’organització es reserva el dret d'alterar o modificar si calgués, el lloc,
data i hora de la desfilada.
No obstant, la Junta de Govern resoldrà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
ALTRES INFORMACIONS.Per part del Secretari-Interventor es va informar als reunits dels següents assumptes:
-Decrets de batllia, des de 1 gener a 28 de gener de 2013 (núm. 1 a 32)
-Devolució a l’empresa PYOCSA per l’obra de la pavimentació camí Camp d’Es Pí, per un
import de 1499,37 euros, de l’aval constituït en aval bancari en motiu de dita obra.
-Acta d’Arqueig corresponent a 11 de gener de 2013, amb un saldo de 434.034,14 euros
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que el regidor de Cultura, Fires, Festes i Joventut, Sr.
Tomàs Ramis Barceló, ha assistit a la present sessió als efectes d’informar a la Junta de
Govern Local sobre assumptes de la gestió de les seves àrees.
I sense més assumptes per tractar, per ordre del Sr. President es va aixecar la sessió, essent
l'hora al principi assenyalada, del que com a secretari, certifico.
Vist-i-plau
El batlle,

Joan Ramis Perelló

Raimundo Tomás Montis Sastre
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