ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DIA 8 D’ABRIL DE 2013.
Data........: 8 d’abril 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
- 3º Tinent de batlle, Sra. Margalida Gelabert Perelló
No assisteixen amb excusa: Sr. Miguel Perelló Alomar
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 25 de març de
2013), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per unanimitat dels assistents.
2.- EXAMEN I APROVACIÓ CONVENI AJUNTAMENT - FUNDACIÓ NATURA PARC.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 4 d’abril de 2013, que deia:
“Vist el model de conveni remès per Natura Parc relatiu a la gestió segons normativa vigent
(Llei 1/92) de protecció del animals que viuen a l’entorn humà de tots aquells animals
domèstics vagabunds o que han estat abandonats en aquest municipi.
Atès el problema actual dels animals vagabunds i/o abandonats, el que suposa un perill per a
la salut pública, la seguretat vial i la integritat dels ciutadans.
Vist que davant aquesta situació, l’Ajuntament de Llubí no pot donar una solució ràpida i
eficaç per no disposar de les infraestructures ni del personal que la normativa vigent exigeix
per dur a terme aquestes tasques.
Vist que dit conveni és d’interès general i beneficiós per als interessos municipals i vist
l’informe del Secretari-Interventor, aquesta Batllia, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent acord:
1º.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració i annex adjunt, a signar entre Natura
Parc i aquest Ajuntament per a la gestió integral dels animals domèstics abandonats i/o
vagabunds, segons marca la Llei 1/92, tal i com apareix redactat.
2º.- Comunicar el present acord a l’entitat Natura Parc.
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No obstant, la Junta de Govern Local acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta de
la Batllia abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.

3.- EXAMEN I APROVACIÓ BAIXA FACTURA FUNDACIÓ NATURA PARC, EXERCICI
2013.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 4 d’abril de 2013, que deia:
“Per acord de Junta de Govern local de data 11 de març de 2013 es varen aprovar les
factures número 13/13 i 63/13 de la Fundació Natura Parc per imports de 734 euros i 333
euros respectivament.
Vist el Conveni que regularà les condicions econòmiques de la Fundació amb l’Ajuntament.
Vist que el cost econòmic anual per a l’Ajuntament és de 3800 euros, es fa necessari
l’anul·lació dels acords d’aprovació de les factures esmentades.
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a la Junta de Govern
local l’adopció del present ACORD:
Primer.- Revocar, d’acord amb l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
reguladora del règim jurídic i procediment administratiu comú, l’acord d’aprovació de les
factures esmentades.
Segon.- Notificar el present acord a la Fundació Natura Parc.
No obstant, la Junta de Govern resoldrà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta de
la Batllia abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.

4.- 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
8.784,73 euros, ordenant el Sr. Batlle-President que es procedeixi al pagament de l’anterior
relació.

5.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.assumpte quedi damunt la mesa.

Els reunits, per unanimitat acorden que el present

6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.Prèvia declaració d’urgència, acordada per unanimitat dels assistents, es varen tractar els
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següents assumptes:
1.- EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA BAIXA RELACIÓ REBUTS PER INGRÉS
DIRECTE (NRE 496) A INSTÀNCIA DE L’ATIB.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 8 d’abril de 2013, que deia:
“Vista la notificació de l’Agència Tributària de les Illes Balears de data 5 d’abril de 2013
(NRE 496) on manifesta que ha donat de baixa els rebuts o liquidacions per ingrés directe
de l’IBI.
L’import total de la baixa té un import de 345,06 euros i es degut a “ Error titular ”.
Per tot això, PROPOSO a la Junta de Govern Local l’adopció del present ACORD:
Primer.- Ratificar la baixa de les liquidacions de l’IBI proposada per l’ATIB.
Segon.- Notificar el present acord a l’ATIB.
No obstant, la Junta de Govern resoldrà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta de
la Batllia abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.

2.- EXAMEN I APROVACIÓ RATIFICACIÓ DECRET BONIFICACIÓ IBI.Vista la proposta de la Batllia, data 8 d’abril de 2013, per la qual proposava la ratificació del
decret núm. 102, per bonificació del 50% de l’IBI, per família nombrosa
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden ratificar el següent decret, per
bonificació del 50% de l’IBI, per família nombrosa:
Decret núm. 102/2013 - Sra. Clara Figuerola Bucklitsch

ALTRES INFORMACIONS.Per part de l’infrascrit, es va informar als reunits dels següents assumptes:
-Ha sortit publicat al BOIB de data 6 d’abril 2013, el Decret 13/2013 sobre el Fons de
Seguretat Ciutadana.
-Decret 97/2013, de pagament nòmines personal.
-Liquidació per ingrés directe per un import de 927,18 euros de l’Agència Tributària respecte
l’IBI.
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.
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Vist-i-plau
El batlle,

Joan Ramis Perelló

Raimundo Tomás Montis Sastre
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