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ACTA DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DIA  21  D’OCTUBRE DE  2013.  
 
Data........:    21 d’octubre de 2013 
Caràcter....:   extraordinària 
Convocatòria: primera 
Comença.....: a les 18,30 hores 
Acaba.......: a les 19,30 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 PROJECTE DE COMPENSACIÓ UAC- 2.- 
Oberta la sessió pel Sr. President, es va donar lectura a la proposta de data 17 d’octubre 
2013, signada pel regidor d’Urbanisme, Sr. Miquel Perelló Alomar, que deia: 
 
“En data 23 de setembre de 2013 (NRE 1419) la presidenta de la Junta de Compensació 
UAC 2, Sra. Catalina Ferragut Alomar, presenta projecte de compensació aprovat per la 
Junta de Compensació. 
 
A la mateixa sol·licitud comunica  i sol·licita que sigui aprovat el Projecte per l’Ajuntament.  
 
D’acord amb l’article 21.1 j) LRBRL l’òrgan competent per l’aprovació dels instrument de 
desenvolupament del planejament general és el Batle que té delegades, per acord de 
Plenari de dia 21 de juny de 2011, les competències a la Junta de Govern Local. 
 
D’acord amb l’article 172 i ss RGU estableix que l’aprovació definitiva correspon a 
l’Ajuntament. 
 
D’acord amb això, vists els informes del Secretari-Interventor i personal tècnic, proposo a la 
Junta de Govern local l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte de compensació de l’UAC 2. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Junta de Compensació. 
 
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. 
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2.- EXAMEN I APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PROJECTE D’OBRA 
CARRER SON BORDOI.- 
Es va donar lectura a la proposta de data 18 d’octubre de 2013, signada pel regidor 
d’Infraestructures, Sr. Toni Vallespir Perelló, que deia: 
  

“Davant la necessitat d'enllestir les obres del c/ Son Bordoi , una vegada redactat el 
corresponent projecte i sempre que s’aprovi modificació de crèdit per disposar de crèdit 
adequat i suficient al Pressupost Municipal en vigor, d'acord amb allò establert a l'art. 109.1 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-, i en l'exercici de les competències previstes 
en la Disposició Addicional Segona TRLCSP es proposa l’adopció del present ACORD:  
_ 
PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del c/ Son Bordoi. 

SEGON.- Aprovar el projecte redactat pel Sr. Joan Fiol Company per a l'execució de les 
obres de c/ Son Bordoi. 

TERCER.- Realitzar els tràmits oportuns així com emetre els informes que procedeixin per a 
la licitació i adjudicació de les obres esmentades. 

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. 
 
 
3.- EXAMEN I APROVACIÓ RATIFICACIÓ CONTRACTACIÓ PEÓ  PUNT VERD.- 
Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 18 d’octubre de 2013, que deia: 
 
“En data 24 de juny de 2013 l’Ajuntament Ple va aprovar els contractes de col·laboració 
social per regulats als articles 38 i 39 del RD 1445/1982, de 25 de juny , sobre mesures de 
foment de la ocupació, que regla els contractes de col·laboració social entre els celebrats 
entre una Administració Pública i els perceptors d’una prestació o subsidi d’ATUR. 
 
És necessari per l’Ajuntament la contractació d’un vigilant de Punt Verd fins 31/12/2013. 
Això suposarà una millora en el servei que es dona i repercutirà en una millora del servei de 
reciclatge que beneficiarà a les arques municipals. 
 
Aquesta acceptació del contracte dona com a dret percebre amb càrrec a l’INEM 
l’acceptació de la prestació o subsidi d’atur, completant l’Ajuntament (mentre realitzi 
aquestes feines) la prestació o subsidi fins l’import de la base reguladora pel càlcul de la 
prestació contributiva que estigueren percebent o hagués esgotat abans de percebre el 
subsidi. 
 
Per tot això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a la Junta de Govern local, 
l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Ratificar la contractació Contractar com a Peó Punt Verd  al Sr. Pedro Antonio 
Alomar Munar,  amb DNI 42.983.358 S, des de dia 03/10/2013 fins 31/12/2013.” 
 
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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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 
 

 


