ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DIA 9 DE DESEMBRE DE 2013.
Data........: 9 de desembre 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 25 de novembre
de 2013), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per unanimitat dels
assistents.

2.- EXAMEN I APROVACIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A ENTITATS ESPORTIVES.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 5 de desembre 2013, que deia:
“En data 16/10/2013 es va aprovar per Junta de Govern local la convocatòria de
subvencions en matèria Subvencions Entitats Esportives de l'Ajuntament de Llubí.
D'acord amb allò establert a la convocatòria, es va concedir als interessats fins dia
02/12/2013 per a la presentació de les seves sol·licituds acompanyades de la documentació
exigida.
Després de la instrucció de l'expedient s'emet informe d'avaluació per l'òrgan col·legiat
instructor.
En virtut de tot això, d'acord amb allò establert per l'article 24.4 de la Llei General de
Subvencions, correspon a aquest òrgan formular la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PROVISIONAL.
De conformitat amb allò disposat per la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de
novembre, el Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat
per RD 887/2006, de 21 de juliol, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local,
Considerant degudament complerts fins el moment els tràmits procedimentals i resta de
requisits legals que resulten de la normativa dalt indicada.
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Vist l'informe de l'instructor de data 05/12/2013 relatiu al compliment pels participants dels
requisits necessaris per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció emès per l'òrgan
instructor; informe que es tenen aquí per reproduïts com a motivació d'aquesta Resolució,
d'acord amb l'article 89.5 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Considerant la proposta de despesa que es desprèn dels documents dalt esmentats
PROPOSO a la Junta de Govern local l’adopció del present ACORD:
PRIMER.- Concedir als sol·licitants indicats a la present resolució les subvencions que al
mateix es relacionen.
Entitats esportives:
- ESCACS IBULL: 261,76 euros
- TR BALEAR LLUBÍ: 586,76 euros
- C.G ITACA: 738,66 euros
- BALL MODERN: 230,22 euros
- CLUB PÀDEL LLUBÍ:283,58 euros
- PETANCA VILA DE LLUBÍ: 608,10 euros
- CDA LLUBÍ: 5690,92 euros
SEGON.- Disposar la realització de despesa per import de 8.930 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària 231/48001.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
3.- EXAMEN I APROVACIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ESPORTS A PERSONES
FÍSIQUES.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 5 de desembre 2013, que deia:
“En data 16/10/2013 es va aprovar per Junta de Govern Local la convocatòria de
subvencions en matèria Subvencions Esportistes individuals de l'Ajuntament de Llubí.
D'acord amb allò establert a la convocatòria, es va concedir als interessats fins dia
02/12/2013 per a la presentació de les seves sol·licituds acompanyades de la documentació
exigida.
Després de la instrucció de l'expedient s'emet informe d'avaluació per l'òrgan col·legiat
instructor.
En virtut de tot això, d'acord amb allò establert per l'article 24.4 de la Llei General de
Subvencions, correspon a aquest òrgan formular la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PROVISIONAL.
De conformitat amb allò disposat per la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de
novembre, el Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat
per RD 887/2006, de 21 de juliol, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local,
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Considerant degudament complerts fins el moment els tràmits procedimentals i resta de
requisits legals que resulten de la normativa dalt indicada.
Vist l'informe de l'instructor de data 05/12/2013 relatiu al compliment pels participants dels
requisits necessaris per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció emès per l'òrgan
instructor; informe que es tenen aquí per reproduïts com a motivació d'aquesta Resolució,
d'acord amb l'article 89.5 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Considerant la proposta de despesa que es desprèn dels documents dalt esmentats
PROPOSO a la Junta de Govern local l’adopció del present ACORD:
PRIMER.- Concedir als sol·licitants indicats a la present resolució les subvencions que al
mateix es relacionen.
Esportistes individuals:
41570848G
43161278F
41570882S
43155261Q
43141141H
SEGON.- Disposar la realització de despesa per import de 8.930 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària 231/48001.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
4.- EXAMEN I APROVACIÓ CONCESSIÓ AJUDES PER A LLIBRES DE TEXT.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 5 de desembre 2013, que deia:
En data 11/11/2013 es va aprobar per Junta de Govern local la convocatòria de
subvencions en matèria d’Ajudes de llibres de text de l'Ajuntament de Llubí. D'acord amb
allò establert a la convocatòria, es va concedir als interessats fins dia 02/12/2013 per a la
presentació de les seves sol·licituds acompanyades de la documentació exigida.
Després de la instrucció de l'expedient s'emet informe d'avaluació per l'òrgan col·legiat
instructor.
En virtut de tot això, d'acord amb allò establert per l'article 24.4 de la Llei General de
Subvencions, correspon a aquest òrgan formular la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PROVISIONAL.
De conformitat amb allò disposat per la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de
novembre, el Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat
per RD 887/2006, de 21 de juliol, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local,
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Considerant degudament complerts fins el moment els tràmits procedimentals i resta de
requisits legals que resulten de la normativa dalt indicada.
Vist l'informe de l'instructor de data 05/12/2013 relatiu al compliment pels participants dels
requisits necessaris per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció emès per l'òrgan
instructor; informe que es tenen aquí per reproduïts com a motivació d'aquesta Resolució,
d'acord amb l'article 89.5 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Considerant la proposta de despesa que es desprèn dels documents dalt esmentats
PROPOSO a la Junta de Govern local l’adopció del present ACORD:
PRIMER.- Concedir als sol·licitants indicats a l'Annex I a la present resolució les
subvencions que al mateix es relacionen.
SEGON.- Disposar la realització de despesa per import de 5.399 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària 231/48001.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.

5.- EXAMEN I APROVACIÓ CONCESSIÓ AJUDES PER A TRANSPORT.Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden que el present assumpte sigui retirat
de l’ordre del dia de la present sessió.

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
30.204,98 euros, ordenant el Sr. Batlle-President que es procedeixi al pagament de l’anterior
relació.

7.- LLICENCIES URBANÍSTIQUES.Els reunits, per unanimitat, acorden que el present assumpte quedi damunt la mesa.

8.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.Prèvia declaració d’urgència, acordada per unanimitat dels assistents, es varen tractar els
següents assumptes:
1.- EXAMEN I APROVACIÓ RATIFICACIÓ DECRET 356/2013.Es va donar lectura a la Proposta del regidor d’Economia, de data 9 de desembre 2013, que
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deia:
“Vist el Decret 356/2013 on es resol autoritzar la despesa de la factura núm. AJ /P/01/13, al
Sr. Joan Fiol Company, per honoraris de la redacció de projecte i estudis del c/. Son Bordoi
per un import de 1.019,82 euros.
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO
Govern local l’adopció del present ACORD:

a la Junta de

Primer.- Ratificar l’aprovació del Decret 356/2013.
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 AMPLIACIÓ TERMINI PER PRESENTACIÓ SOL·LICITUD PER
AJUDES MOBILITAT.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 9 de desembre 2013, que deia:
“L'Ajuntament de Llubí, en matèria educativa, vol ajudar a les famílies a sufragar part de la
despesa de transport de tots aquells estudiants que no poden cursar els seus estudis dins
el terme municipal de Llubí i per això treu aquesta línea de subvencions.
En compliment del Pressupost 2013 ( aprovat pel Ple en data 17 de desembre de 2012) i de
la modificació de crèdit 9/2013 ( aprovat pel Ple en data 21 d’octubre de 2013 ) es vol
consignar 5.400 euros per “ Ajudes a la família”.
L’Ajuntament vol que el major número de famílies es puguin apuntar i , per això, amplia el
termini per presentar sol·licituds fins dia 16/12/2013 a les 20 h al Registre General de
l’Ajuntament.
Per això, de conformitat amb les esmentades bases i en compliment d'allò establert
per l'article 23.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, en relació amb l'article
21.1.s) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, i l’acord de Ple de dia 21 de juny de
2011 de delegació de competències de Batlia a la Junta de Govern local, PROPOSO a la
Junta de Govern l’adopció del present ACORD:
PRIMER.- Ampliar el termini per presentar sol·licituds en matèria “AJUDES DE MOBILITAT
DESTINADES A COL·LABORAR AMB LES DESPESES DERIVADES DEL TRANSPORT
PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS, DE BATXILLERAT I DE CICLES FORMATIUS DE
GRAU MITJÀ O SUPERIOR”
SEGON.- Publicar el present acord al BOIB, tauler d’edictes i pàgina web municipal (www.
ajllubi.net).
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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.

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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