ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DIA 10 DE JULIOL DE 2013.
Data........: 10 de juliol de 2013
Caràcter....: ordinària
Convocatòria: primera
Comença.....: a les 18,15 hores
Acaba.......: a les 19,25 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 24 de juny de
2013), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per unanimitat dels assistents.

2.EXAMEN I APROVACIÓ FACTURA DE L’EMPRESA AMER E HIJOS PER
L’ASFALTAT DEL CARRER FARINERA.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 2 de juliol de 2013, que deia:
“Vista la factura presentada per l’empresa Amer e Hijos, S.A, pels treballs d’asfaltat realitzats
al carrer Farinera d’aquesta localitat.
Per l’abans exposat, aquesta Batllia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
1º.- Aprovar la certificació 13/51/2-1 de data 31-05-2013 a favor de l'empresa Amer e Hijos,
S.A., amb CIF A 07 296536, per un import de disset mil trenta-vuit euros i quaranta-set
cèntims (17.038,47€), autoritzant la despesa amb càrrec a la partida 454/61001 del vigent
Pressupost Municipal.
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 FACTURA DE L’EMPRESA AMER E HIJOS PER
L’ASFALTAT DEL CARRER RECTOR TOMÀS.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 2 de juliol de 2013, que deia:
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“Vista la certificació presentada per l’empresa Amer e Hijos, S.A, pels treballs d’asfaltat
realitzats al carrer Rector Tomàs d’aquesta localitat.
Per l’abans exposat, aquesta Batllia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
1º.- Aprovar la certificació 13/52/2-1 de data 31-05-2013 a favor de l'empresa Amer e Hijos,
S.A., amb CIF A 07 296536, per un import de disset mil vuit-cents trenta-vuit euros i
cinquanta-un cèntims (17.838,51€), autoritzant la despesa amb càrrec a la partida 454/61001
del vigent Pressupost Municipal.
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.
4.EXAMEN I APROVACIÓ FACTURA DE L’EMPRESA AMER E HIJOS PER
L’ASFALTAT DEL CARRER ROCA LLISA.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 2 de juliol de 2013, que deia:
Vista la certificació presentada per l’empresa Amer e Hijos, S.A,
realitzats al carrer Roca Llisa d’aquesta localitat.

pels treballs d’asfaltat

Per l’abans exposat, aquesta Batllia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
1º.- Aprovar la certificació 13/55/1-1 de data 31-05-2013 a favor de l'empresa Amer e Hijos,
S.A., amb CIF A 07 296536, per un import de nou mil cinc-cents vint-i-tres euros i noranta-un
cèntims (9.523,91€), autoritzant la despesa amb càrrec a la partida 454/61001 del vigent
Pressupost Municipal.
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.
5.- EXAMEN I APROVACIÓ FACTURA DE L’EMPRESA AMER E HIJOS PER BATXEO
DEL CAMÍ SON SITGES D’ALT.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 2 de juliol de 2013, que deia:
“Vista la certificació presentada per l’empresa Amer e Hijos, S.A, pels treballs de batxeo
realitzats al camí denominat Son Sitges d’Alt d’aquest terme municipal.
Per l’abans exposat, aquesta Batllia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
1º.- Aprovar la certificació 13/56/1-1 de data 31-05-2013 a favor de l'empresa Amer e Hijos,
S.A., amb CIF A 07 296536, per un import de sis mil sis-cents cinquanta-cinc euros (6.655,00
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€), autoritzant la despesa amb càrrec a la partida 454/21001 del vigent Pressupost Municipal.
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.
6.- 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
9.012,07 euros, ordenant el Sr. Batlle-President que es procedeixi al pagament de l’anterior
relació.
7.- LLICENCIES URBANÍSTIQUES.Acte seguit, els reunits passaren a examinar i resoldre les següents sol·licituds de llicències
urbanístiques:
OBRES MENORS:
EXPEDIENT Obres 2013/24. Vist l'escrit presentat per la SR. VILADOMAT MOLINS, JOSE
ANTONIO, 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. VILADOMAT MOLINS,
JOSE ANTONIO, per a realitzar obres menors, consistents en arreglar terrat, a C/ MESTRE
VIDAL, 1, (REF. CAD. 0545808ED0904N0001MB).
2. Aprovar el pressupost provisional de l'obra de 2.960 €, i la liquidació provisional de l'Impost
Sobre Construccions per un import de 147,20 €, 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.
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EXPEDIENT Obres 2013/25. Vist l'escrit presentat per el SR. ROSSELLO RAMIS, 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. ROSSELLO RAMIS,
JUAN, per a realitzar obres menors, consistents en treure humitats dels murs de l’interior de la
casa, al C/ MARIA PERELLO FERRER, 3, (REF. CAD. 0545821ED0904N0001JB).
2. Aprovar el pressupost provisional de l'obra de 7.413 €, i la liquidació provisional de l'Impost
Sobre Construccions per un import de 269,66 €, 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.
8.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.- No es va presentar cap proposta
- ALTRES INFORMACIONS.Per part de l’infrascrit, es va informar als reunits dels següents assumptes:
-Decret de Batllia 181/2013 relatiu al tr4aspàs de drets funeraris a favor de la Sra. Antonia
Sansó Santandreu.
-Decrets de Batllia 182, 183 i 184/2013 relatius a autoritzacions exhumacions de cadàvers
per part de la Sra. Catalina Picornell Miguel, el Sr. Antoni Figuerola Picornell i el Sr. José
Alomar Alomar, respectivament.
-Decret 185/2013 d’autorització gual al carrer Metge Sbert núm. 3, a favor del Sr. Mateo
Perelló Arrom.
-Decret 186/2013 relatiu a baixa fems fusteria situada al carrer Rector Tomàs, núm. 3.
-Decret 187/2013 d’autorització al CDA-Llubí per celebració concert dia 3 d’agost de 2013.
-Decret 189/2013 relatiu al pagament nòmines mes de juny 2013.
-Decret 207/2013 relatiu al pagament de 100 euros a la Federació d’Atletisme de les Illes
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Balears, per la XXXIII Cursa Popular, festes Sant Feliu.
-Acta d’Arqueig en data 30/06/2013 per un import 476.998,76 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

5

