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ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA  DE GOVERN LOCAL DE 
DIA 13 DE MAIG DE 2013.  
 
Data........:   13  de maig de 2013 
Caràcter....:   ordinària  
Convocatòria: primera 
Comença.....: a les 18,30 hores 
Acaba.......: a les 20,15 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 DE DATA 22 D’ABR IL 2013.- 
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 de data 22 d’abril de 2013, i no havent-se formulat 
cap observació, va ser aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- EXAMEN I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR (3 DE M AIG 2013).- 
Seguidament, 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 extraordinària urgent de dia  3   
de maig de 2013), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
3.-  EXAMEN I APROVACIÓ PROVISIONAL PADRÓ CEMENTIRI  2013.- 
Es va donar lectura a la proposta de data 6 de maig de 2013, signada pel regidor 
d’Economia, Hisenda i Urbanisme, Sr. Miquel Perelló Alomar, que deia: 
 
“Formalitzat el padró de contribuents de la taxa de cementiri municipal, corresponent a 
l’exercici de 2013, el qual ascendeix a la quantitat de 19.328,53 €. 
 
El regidor d’hisenda proposa a la Junta de Govern que adopti el següent acord: 
 
1. Aprovar el padró de contribuents de la taxa del cementiri municipal corresponent a 
l’exercici de 2013. 
 
2. Exposar-ho al públic per termini de 15 dies a efectes de reclamacions en el tauler 
d’edictes d’aquest Ajuntament i en el BOIB, en el ben entès que si no se’n presentessin 
l’acord fins a les hores provisional es considerarà elevat automàticament a definitiu.” 
 
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta 
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa. 
 

 
4.- EXAMEN I APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES “PREMIS AN UALS DE L’ESPORT”.- 
Vistes les Bases redactades per a la concessió de premis de la Festa de l’Esport,  prevista 
que es celebri anualment, els reunits, per unanimitat acorden aprovar les citades Bases, 
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amb la següent redacció: 
 
“ L’ Ajuntament de Llubí convoca els premis anuals de l’esport, amb l’objectiu de retre 
homenatge i reconeixement a les persones i entitats que d’una forma més rellevant hagin 
destacat pels seus resultats obtinguts amb la disciplina esportiva desenvolupada en el 
període comprès entre el mes de juliol de l’any anterior fins al mes de juny de l’any actual. 
 
1.- Tindran dret a rebre els premis tots els esportistes que reuneixin un d’aquests requisits: 

- Que hagin nascut a Llubí 
- Que estiguin empadronats a Llubí 
- Que formin part de qualsevol club o associació esportiva local. 

 
2.- Les associacions no estan obligades a proposar un esportista de la seva pròpia 
associació, sinó què, poden proposar qualsevol altre persona que pels seus mèrits es 
mereixi el premi, malgrat no formi part de cap associació o club de Llubí. 
 
3.- Es tindrà en compte a l’hora de valorar els mèrits de les persones propostes: 

 
- L’activitat desenvolupada en els diferents clubs o associacions del nostre municipi, 

malgrat no estigui federada o la realitzi de forma independent. 
 
- El foment dels valors formatius, educatius o valors bàsics per la societat. 
 
- Aquell esportista o associació que aconsegueixin ressaltar cap a l’exterior la seva 

imatge, la del Club i la del municipi. 
 
- Els resultats obtinguts. 
 
- La constància amb la disciplina esportiva 

 
4.- Els premis de l’esport seran acumulables tant en persones, clubs o associacions. 
 
5.- Els premis als quals es  podran optar seran els següents: 
 
 - Millor esportista en edat escolar masculí (fins a 16 anys) 
 
 - Millor esportista en edat escolar femení ( fins a 16 anys) 
 

- Millor historial esportiu ( poden optar a aquest premi entrenadors, monitors, 
directius, jugadors, jutges, àrbitres, etc). 

 
- Reconeixement a títol pòstum  
 
- Reconeixement al Club per la seva trajectòria esportiva. 
 
- Millor esportista masculí de l’any  
 
- Millor esportista femení de l’any  

 
- Millor patrocinador 
 

6.-El jurat qualificador estarà compost pels membres que formen la comissió assessora 
d’esports i l’àrea d’esports de l’ajuntament de Llubí. 

 
7.- El jurat qualificador dels premis anuals de l’esport podrà en cada edició, si així ho estima 



 3

oportú, habilitar nous premis, incorporar-los de forma definitiva o deixar-los deserts. 
 
8.- Tot club o associació que estigui interessat en presentar propostes als diferents premis, 
hauran de fer-ho amb els documents habilitats a l’efecte, presentant també les certificacions 
acreditatives. 
 
La comissió assessora d’esports, la regidoria d’esports, els clubs o associacions esportives 
podran  proposar un màxim de cinc candidats cada un, perquè optin a cada premi. Una 
vegada els hagin proposat, el jurat qualificador elegirà a un sol guanyador, excepte la 
categoria sub 16 masculí i sub 16 femení que n’hauran d’elegir 3. 
 
Les dades de presentació de les propostes seran fins dia 30 de maig de 2013 a les 14h en 
el registre municipal. 
 
9.- Els premis s’entregaran el dia de la Festa de l’esport que tendra lloc el tercer cap de 
setmana del mes de juny. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- Queden derogades quantes Normes Municipals, Acords o 
disposicions que contradiguin l'establert en el present Reglament.” 
 
 
5.- EXAMEN I APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PAGAMENT A JUSTIF ICAR SA RUA 2013.- 
Es va donar lectura a la proposta de la Batllia de data 3 de maig de 2013, que deia: 
 
“El que subscriu, Batlle d’aquest Ajuntament, adjunt a la present proposta d’acord, les 
factures i justificants corresponents al pagament a justificar de les despeses ocasionades 
amb motiu de l’organització de la Rua 2013, que ascendeix a un total de 3.500,00 €, als 
efectes de la seva aprovació proposant a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  
A C O R D: 
 
Primer.- Aprovar la següent liquidació de despeses per l’organització de la Rua 2013, 
adjunta 
 
DESPESES 

A) La relació de despeses efectuades amb motiu de l’organització de la Rua 2013, amb 
els comprovants de totes i cada una d’elles, que s’acompanya a la citada proposta 
es la següent: 

 
-Ramon Hugo                          Per batucada     400,00 € 
-S’Acustic     Per berenars col.laboradors               19,00 € 
-Rafel Vanrell Far      Per remolc Rua 2013                         100,00 € 
-Andreu Pericas Figuerola   Per conduir remolc                            100,00 € 
-Francisco A. Carretero            Per repartir programes RUA                       30,00 € 
-Premis Rua     Per premis             2.500,00 € 
-Sobrant           351,00€               
   
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 338/22611 del Pressupost Municipal 
vigent. 
   
No obstant, la Junta de Govern acordarà.” 
 
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta de 
la Batllia abans descrita i l’acord contingut a la mateixa. 
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6.- EXAMEN I APROVACIÓ BAIXA REBUTS ATIB (NRE 635). - 
Es va donar lectura a la proposta de data 6 de maig de 2013, signada pel regidor 
d’Economia, Hisenda i Urbanisme, Sr. Miquel Perelló Alomar, que deia: 

 
“En data 26 d’abril de 2013 (NRE 635) l’ATIB presenta proposta dels acords de baixa de 
rebuts de la taxa de fems, Impost de Vehicle de Tracció Mecànica, IBI i liquidacions d’IBI i 
fems per un import total de 20.874,28 euros (via executiva). 
  
L’ATIB exerceix aquesta funció d’acord a l’encomana de l’Ajuntament de Llubí. 
 
Aquests rebuts (256) són del primer trimestre de 2013 per un import total 20.874,28 euros. 
 
Per tot això, i d’acord amb les disposicions legals vigents, PROPOSO: 
 
Primer.-  Ratificar la baixa dels rebuts a sol·licitud de l’ATIB per justificar a l’expedient 
corresponent. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a l’ATIB. 
 
No obstant, la Junta de Govern Local resoldrà.” 
 
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta 
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa. 
 
 
7.- EXAMEN I APROVACIÓ BAIXA REBUTS ATIB (NRE 636). - 
Es va donar lectura a la proposta de data 6 de maig de 2013, signada pel regidor 
d’Economia, Hisenda i Urbanisme, Sr. Miquel Perelló Alomar, que deia: 

 
“En data 26 d’abril de 2013 (NRE 636) l’ATIB presenta proposta dels acords de baixa de les 
liquidacions d’IBI per un import total de 638,09 euros ( via voluntària). 
 
L’ATIB exerceix aquesta funció d’acord a l’encomana de l’Ajuntament de Llubí. 
 
Aquests rebuts (4) són del primer trimestre de 2013 per un import total 638,09 euros. 
 
Per tot això, i d’acord amb les disposicions legals vigents, PROPOSO: 
 
Primer.-  Ratificar la baixa dels rebuts a sol·licitud de l’ATIB per justificar a l’expedient 
corresponent. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a l’ATIB. 
 
No obstant, la Junta de Govern Local resoldrà.” 

 
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta 
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa. 
 
 
8.- EXAMEN I APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I COMPTE S.- 
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, 
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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                
 10.005,47 euros , ordenant el Sr. Batlle-President  que es procedeixi al pagament de l’anterior 
relació. 
 
 
9.- LLICENCIES URBANÍSTIQUES.-   
Acte seguit, els reunits passaren a examinar i resoldre les següents sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 
  
OBRES MENORS: 
 
EXPEDIENT Obres 2013/11.  Vist l'escrit presentat per el SR. PERELLO OLIVER, JUAN, 
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: SR. PERELLO OLIVER, 
JUAN, per a realitzar obres menors, consistents en arreglar paret, al C/ DE LA COSTA, 68, 
(REF. CAD. 0945446ED0904N0001WB).  
2. Aprovar el pressupost provisional de l'obra de 1.890 €, i la liquidació provisional de l'Impost 
Sobre Construccions per un import de 117,78 €, 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.  
  
 
EXPEDIENT Obres 2013/16.  Vist l'escrit presentat per el SR. OLIVER QUETGLAS, JUAN, 
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: SR. OLIVER QUETGLAS, 
JUAN, per a realitzar obres menors, consistents en pintar façana, al C/ NOU, 41, (REF. CAD. 
0747019ED0904N0001AB).  
2. Aprovar el pressupost provisional de l'obra de 1.724,80 €, i la liquidació provisional de 
l'Impost Sobre Construccions per un import de 113,23 €, 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. S’haurà de realitzar la connexió de les aigües residual i fecal a la xarxa municipal ja en 
funcionament.  
 
 



 6

 EXPEDIENT Obres 2013/17.  Vist l'escrit presentat per la SRA. PLANAS FONT, PETRA, 
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. PLANAS FONT, 
PETRA, per a realitzar obres menors, consistents en arreglar goteres, a la PARCEL·LA 291 
DEL POLÍGON 4,  (REF. CAD. 07030A004002910001MQ). 
2. Aprovar el pressupost provisional de l'obra de 720 €, i la liquidació provisional de l'Impost 
Sobre Construccions per un import de 85,60 €, 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.  
  
 
EXPEDIENT Obres 2013/13.  Examinat l’expedient d’obres núm. 2013/13, del és promotora 
la SRA. COMAS CRESPI, MARIA MAGDALENA, la qual, mitjançant escrit registrat 
d’entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 614 de data 23 d'abril de 2013, sol·licita 
llicència municipal d’obres a la PARCEL·LA 184 DEL POLIGON 3, (REF. CAD. 
07030A003001840000XF), consistents en fer perforació per treure aigua.  
Resultant  que els terrenys on se projecten executar les obres esta situat en sòl rústic. 
Vist l’informe tècnic, de data 25 d'abril de 2013, emès per l’Aquitecte Tècnic Sr. Joan Fiol 
Company, el qual informa que es necessita  projecte tècnic per la seva execució, i que s’ha 
de legalitzar l’ús domèstic de la rústica. 
Vist l’informe, de data 25 d’abril de 2013 , emès per la Secretaria – Intervenció, el qual 
informa que no procedeix concedir la llicència, ja que no s’ajusta al planejament urbanístic 
aplicable. 
 
La Junta de Govern Local, adopta el següent acord: 
PRIMER: Denegar a la SRA. COMAS CRESPI, MARIA MAGDALENA, la llicència d’obres 
sol·licitada i abans descrita, en base a l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Sr. Joan Fiol 
Company, el qual informa sobre que es necessita projecte tècnic per la seva execució, i que 
s’ha de legalitzar l’ús domèstic de la rústica. 
SEGON: Notificar la present resolució a la part interessada, amb expressió del recursos 
procedents. 
 
 
OBRES MAJORS: 
Seguidament la Junta de Govern Local procedeix a l'examen dels expedients amb projecte 
facultatiu, acordant-se sobre cadascú d'ells el següent: 

 
EXPEDIENTS Obres 2013/10 
Examinat l'expedient d'obres núm. 2013/10, del que és promotora la SRA. CASTELL CAPO, 
CATALINA, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 
513 de data 8 d'abril de 2013, sol·licita llicència municipal d'obres per canvi de coberta a 
magatzem agrícola i rehabilitació de façana a la PARCEL·LA 173 DEL POLÍGON 3, (REF. 
CAD. 07030A003001730001MS) d'aquest Terme Municipal, segons projecte bàsic i 
d'execució, redactat per l’arquitecte Sr. Joan Magí Marques Company i visat pel Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, amb el núm. 11/01121/13 de data 6 de març de 
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2013.  
Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl RUSTIC. 
Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és de magatzem agrícola. 
Vist l'informe tècnic, de data 23 d'abril de 2013 emès per l'Arquitecte Tomeu Cerdà Gamundí 
col·legiat núm. 251828, segons el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques 
municipals. 
Vist l'informe, de data 9 de maig de 2013, emès per la Secretaria-Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, adopta el següent acord: 
1. Concedir a la SRA. CASTELL CAPO CATALINA, la llicència d'obres sol·licitada i abans 
descrita d’acord amb les condicions generals. 
2. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 10.393,40 €, donant com a vàlida 
l’autoliquidació de l’ICIO i la placa, conforme es desprèn de la carta de pagament de data 8 de 
març de 2013, per un import de 390,77 €.  
 
 
EXPEDIENTS Obres 2013/15 
Examinat l'expedient d'obres núm. 2013/15 del que és promotor el SR. TEJADA MOLINA, 
JOSE LUIS, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 
642 de data 29 d'abril de 2013, sol·licita llicència municipal d'obres per acabats per habilitar 
vivenda, i legalització de reforma i ampliació d'edifici entre mitgeres, al C/ SON BORDOI, 55, 
(REF. CAD. 0749606ED0904N0001QB) d'aquest Terme Municipal, segons projecte bàsic i 
d'execució, i projecte de legalització, redactat per l’arquitecte Sra. Carmen Arbós Berenguer i 
visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, amb el núm. 11/01532/13 de data 
25 de març de 2013. 
Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà. 
Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és de residencial. 
Vist l'informe tècnic, de data 7 de maig de 2013, emès per l'Arquitecte Tomeu Cerdà Gamundí 
col·legiat núm. 251828, segons el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques 
municipals. 
Vist l'informe, de data 9 de maig de 2013, emès per la Secretaria-Intervenció. 
 
La Junta de Govern Local, adopta el següent acord: 
1. Concedir al SR. TEJADA MOLINA, JOSE LUIS, la llicència d'obres i de legalització 
sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals. 
2. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 75.798,63 €, donant com a vàlida 
l’autoliquidació de l’ICIO i la placa, conforme es desprèn de la carta de pagament de data 29 
d’abril de 2013, per un import de 2.712,65 €. 
3. Imposar al SR. TEJADA MOLINA, JOSE LUIS, com a promotor de les obres una sanció 
de 1.486,77 €, equivalent al 5 % de les obres realitzades sense llicència per un import de 
29.735,49 €. 
4. Procedir a retornar 114 €, en concepte de l’ICIO pagat per la llicència d’obres menors 
59/2009, que fou denegada dia 21 de juliol de 2009.  
 
 
10.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-   
Prèvia declaració d’urgència, acordada per unanimitat dels assistents, es varen  tractar els 
següents assumptes: 
 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ ADJUDICACIÓ ESCOLA D’ESTIU 2 013.- 
Es va donar lectura a la proposta de data 13 de maig de 2013, signada per la regidora 
d’Educació, Sra. Margalida Gelabert  Perelló, que deia: 
 
“L’Ajuntament de Llubí té la intenció de celebrar Escola d’Estiu pels nins i nines del 
municipi.  
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Per part de l’empresa DUOSPORT,S.L es presenta oferta per executar l’Escola d’Estiu 
2013 – DIVER ESPORT 2013-. Aquest servei no tindrà cap cost per l’Ajuntament. Els preus 
seran conformes amb l’estipulat per l’Ajuntament. 
 
L’Escola d’Estiu de Llubí representa un servei amb un programa d’activitats lúdiques, per a 
nens i nenes de 3 i 14 anys, que es porten a terme a les instal·lacions del CP Duran 
Estrany, a les instal·lacions del Poliesportiu municipal i a la piscina municipal.  
 
L’Escola d’Estiu tindrà diferents serveis: 
 
• 7:30 a 9 h: Servei matiner 
• 9 a 9:30 h : Acolliment 
• 9:30 a 11:30 h: Centre d’Interès 
• 10:30 h a 11 h: Esmorzar 
• 11 a 14 h: Activitats esportives individuals i col·lectives 
• 14 h a 16 h Servei de menjador 
 
Per tot això, i d’acord amb les disposicions legals vigents, PROPOSO  a la Junta de Govern 
l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de gestió de servei de l’Escola d’Estiu de Llubí 2013 a 
l’empresa DUOSPORT,S.L. 
 
Segon.- Aprovar el projecte presentat per DUOSPORT, S.L. 
 
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. 
 
 
2.- EXAMEN I APROVACIÓ MODIFICACIÓ “BASES ESPECIFIQ UES PER A LA 
AMPLIACIÓ DEL BORSÍ D’EDUCADOR/A INFANTIL MITJANÇAN T EL SISTEMA DE 
CONCURS-OPOSICIÓ”. 
Es va donar lectura a la proposta de Batllia, de data 13 de maig de 2013, que deia: 

 
“En data 3 de maig de 2013 es va aprovar per Junta de Govern local les Bases per 
Educador/a infantil i publicat al BOIB número 66 de dia 9 de maig de 2013. 
 
L’òrgan competent per aprovar i modificar les Bases de selecció de personal és , d’acord 
amb acord de Junta de Govern de dia 21 de juny de 2011, la Junta de Govern que d’acord 
amb l’article 105.2 de la LRJPAC podrà rectificar en qualsevol moment els errors materials, 
de fet i aritmètics. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO  a la Junta de 
Govern local l’adopció del present ACORD:  
 
Primer.-  Aprovar les següents rectificacions a les Bases d’Educador/a infantil: 
 
On diu: “BASES ESPECIFIQUES A LA CONSTITUCIÓ D’UN BORSÍ D’EDUCADOR/A 
INFANTIL MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ”  
Ha de dir: “BASES ESPECIFIQUES PER A LA AMPLIACIÓ DEL BORSÍ D’EDUCADOR/A 
INFANTIL MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ”. 
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On diu: “És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’un borsa d’interins per cobrir les 
vacants existents o que es puguin produir i per substituir les vacants per malaltia o altres 
tipus de baixa.”  
Ha de dir: “És objecte d’aquesta convocatòria l’ampliació del borsí d’interins per cobrir les 
vacants existents o que es puguin produir i per substituir les vacants per malaltia o altres 
tipus de baixa.” 
 
On diu “Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Batle, dictarà 
resolució dins el termini màxim d’un mes, per la qual declararà aprovada la llista provisional 
d’admesos i exclosos i farà pública la designació del tribunal avaluador, aquesta resolució 
serà exposada en el tauler d’anuncis de la corporació, a la pàgina web de l’Ajuntament 
(www.ajllubi.net) i al BOIB.”  
Ha de dir: “Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Batle, dictarà 
resolució dins el termini màxim d’un mes, per la qual declararà aprovada la llista provisional 
d’admesos i exclosos i farà pública la designació del tribunal avaluador, aquesta resolució 
serà exposada en el tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament 
(www.ajllubi.net)”. 
 
On diu: “El primer exercici obligatori i eliminatori, consistirà en respondre a les preguntes 
tipus test que es formulin sobre els temes seleccionats per l'Ajuntament a l'annex I “Temari 
administratiu per a l’exercici escrit” d'aquestes bases. La puntuació que s'ha d'atorgar és de 
0 a 10, i és necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts per superar l’exercici.”  
Ha de dir: “El primer exercici obligatori, consistirà en respondre a les preguntes tipus test 
que es formulin sobre els temes seleccionats per l'Ajuntament a l'annex I “Temari 
administratiu per a l’exercici escrit” d'aquestes bases. La puntuació que s'ha d'atorgar és de 
0 a 10.” 
 
On diu. “El tribunal qualificarà aquesta prova de 0 a 10 punts. No podran continuar el 
procés opositor les persones que no assoleixin un mínim de 5 punts”  
Ha de dir: “El tribunal qualificarà aquesta prova de 0 a 10 punts.” 
 
 
On diu. “El Tribunal elevarà la llista definitiva a l’òrgan competent perquè formuli proposta 
de constitució d’una borsa.”  
Ha de dir: “El Tribunal elevarà la llista definitiva a l’òrgan competent perquè formuli proposta 
d’ampliació de la borsa d’Educador/a”.  
 
Segon.-  Publicar el presenta acord al BOIB, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina 
web de l’Ajuntament ( www.ajllubi.net ). 
 
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. 
 
 
3.-  ESCRIT FUNCIONARIS SOL·LICITANT HORARI D’ESTIU .- 
Es va donar  lectura a l’escrit, de data 7 de maig de 2013, signat pels funcionaris de 
l’Ajuntament, pel qual sol·licitaven horari de feina durant els mesos d’estiu. 

 
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden informar favorablement dita sol·licitud 
des de dia 15 de juny fins dia 15 de setembre.  
 
 
- ALTRES INFORMACIONS.-  
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Per part de l’infrascrit, es va informar als reunits dels següents assumptes: 
 
-Decret 122/2013 pel qual s’autoritza al bar “Can Menescal” per a la celebració de la II Fira 
d’Abril, el pròxim dia 8 de juny, a la plaça de La Carretera. 
 
-Decret 124/2013 pel qual s’autoritza al Sr. Andreas Farold  per a l’inici d’obres a la parcel·la 
558 del Polígon 7. 
 
-Decret 129/2013, nòmines mes d’abril.   
 
-Decret 130/2013, Altes al Padró d’Habitants durant el mes d’abril.  
 
 
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 
 
 


