AJUNTAMENT DE LLUBI
ILLES BALEARS
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013.
Data........: 19 de desembre de 2013
Caràcter....: ordinària
Convocatòria: primera
Comença.....: a les 13,00 hores
Acaba.......: a les 15,00 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 9 de desembre
de 2013), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per unanimitat dels
assistents.
2.- EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA RESOLUCIÓ SUBVENCIONS MOBILITAT.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 16 de desembre de 2013, que deia:
“En data 11/11/2013 es va aprovar per Junta de Govern local la convocatòria de
subvencions en matèria d’Ajudes de mobilitat destinades a col·labora amb les depeses
derivades del transport per a estudis universitaris, de batxillerat i de cicles formatius de grau
mitjà o superior de l'Ajuntament de Llubí.
D'acord amb allò establert a la convocatòria, es va concedir als interessats de vint dies
naturals des de la publicació al BOIB ( núm. 157 de dia 14/11/2013)per a la presentació de
les seves sol·licituds acompanyades de la documentació exigida.
En data 09/12/2013 es va ampliar el termini per presentar sol·licituds fins dia 16/12/2013 a
les 20 h al Registre General de l’Ajuntament.
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.
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 17/12/2013 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 5.400 euros (135
euros/sol·licitant), amb càrrec a la partida pressupostària 231/48000.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
3.- EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA RESOLUCIÓ SUBVENCIONS ENTITATS
CULTURALS.Es va donar lectura a la Proposta del regidor de Cultura, Sr. Tomàs Ramis Barceló, de data
16 de desembre 2013, que deia:

“En data 25/11/2013 es va aprovar per Junta de Govern local la convocatòria de
subvencions en matèria Subvencions Entitats culturals de l'Ajuntament de Llubí.
D'acord amb allò establert a la convocatòria, es va concedir als interessats fins dia
03/12/2013 per a la presentació de les seves sol·licituds acompanyades de la documentació
exigida.
Una vegada presentada les sol·licituds es dona un termini de 6 dies per subsanar les
deficiències.
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 .
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.
Vist l'informe de l'instructor de data 17/12/2013 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:
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PRIMER.- Concedir als sol·licitants indicats a la present resolució les subvencions que al
mateix es relacionen.
Entitats culturals:
-Coral Llubí: 1.400 euros
-Tercera Edta Llubí: 900 euros
- AMIPA LLUBÍ : 1900 euros
- Club Esplai Llubí: 1900 euros
SEGON.- Disposar la realització de despesa per import de 6.100 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 COMPENSACIÓ DEUTE BAR ES GOST.Es va donar lectura a la Proposta del regidor d’Economia, Hisenda i Urbanisme, Sr. Miquel
Perelló Alomar, de data 16 de desembre 2013, que deia:
“Vistes les factures presentades per Sra. Micaela Perelló Bernassar, amb DNI 43.045.467
R, per import total de 291,90 euros, en representació de BAR ES GOST.
Vist el deute que té amb l’Ajuntament de Llubí pel pagament de la taxa per ocupació de
taules i cadires a les festes de Sant Feliu 2013 per un import de 480 euros.
D’acord amb l’article 71 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir total o
parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del
mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin.
Per tot això, i d’acord amb les disposicions legals vigents, PROPOSO l’adopció del present
ACORD:
Primer.- Compensar l’import de les factures del BAR ES GOST per import de 291,90
euros.
Segon.- Sol·licitar el pagament de la part restant d’un import de 188,10 euros.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessada amb expressió dels recursos
corresponents.
No obstant, la Junta de Govern Acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta abans
descrita i l’acord contingut a la mateixa.
5.- EXAMEN I APROVACIÓ COMPENSACIÓ DEUTE CONCESSIONÀRIA POLIESPORTIU.Es va donar lectura a la Proposta del regidor d’Economia, Hisenda i Urbanisme, Sr. Miquel
Perelló Alomar, de data 16 de desembre 2013, que deia:
“Vistes les factures presentades per la Sra. Anunciación Siles Jiménez, amb DNI
43.040.218-L, per import total de 132 euros, en representació de CAFETERIARESTAURANT POLISPORTIU “SES COMES”.
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Vist el deute que la concessionària té amb l’Ajuntament de Llubí pel pagament del cànon
mensual del mes de setembre, octubre i novembre 2013 per un import total de 1580 euros.
D’acord amb l’article 71 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir total o
parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del
mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin.
Aquesta compensació d’ofici dona un resultat de 1448 euros, que és el deute que encara té
l’obligat tributari.
Per tot això, i d’acord amb les disposicions legals vigents, PROPOSO l’adopció del present
ACORD:
Primer.- Compensar d’ofici l’import de les factures de la Sra. Anunciación Siles Jiménez per
import de 132 euros.
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessada amb expressió dels recursos
corresponents.
No obstant, la Junta de Govern Acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
6.- EXAMEN I APROVACIÓ COMPENSACIÓ DEUTE BAR RESTAURANT SA TAPARERA.Es va donar lectura a la Proposta del regidor d’Economia, Hisenda i Urbanisme, Sr. Miquel
Perelló Alomar, de data 16 de desembre 2013, que deia:
“Vistes les factures presentades per Sr. Rafael Rosselló Capó, amb DNI 43.011.355 K, per
import total de 897 euros, en representació de RESTAURANT SA TAPARERA.
Vist el deute que té amb l’Ajuntament de Llubí pel pagament de la taxa per ocuapació de
taules i cadires a les festes de Sant Feliu 2013 per un import de 228 euros.
D’acord amb l’article 71 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir total o
parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del
mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin.
Aquesta compensació, a instància de part, i dona un resultat de 669 euros, a pagar per part
de l’Ajuntament.
Per tot això, i d’acord amb les disposicions legals vigents, PROPOSO l’adopció del present
ACORD:
Primer.- Compensar l’import de les factures del restaurant SA TAPARERA per import de
228 euros.
Segon.- Aprovar i abonar l’import de 669 euros corresponents a factures de “Fira Sa Mel
2013”
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat amb expressió dels recursos
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corresponents.
No obstant, la Junta de Govern Acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
7.- EXAMEN I APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAT FESTES SANT
FELIU 2013.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 12 de desembre 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 les Festes Patronals Sant Feliu ‘13, que ascendeix a un total
de 3.000,00 €, als efectes de la seva aprovació proposant a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent A C O R D
1º.- Aprovar la següent liquidació de despeses per l’organització de les Festes Patronals
Sant Feliu ‘13, adjunta
DESPESES
A) La relació de despeses efectuades amb motiu de l’organització de les Festes
Patronals Sant Feliu ‘13, amb els comprovants de totes i cada una d’elles, que
s’acompanya a la citada proposta es la següent:
Pep Rosselló Martorell
Francesc Castell Mariano
Miquel Ramis Mestre
Juan Francisco Gonzalez
Esteban Perelló Gelabert
Juan José Capó Cortés
Can Munar
Pinturas
Sanchez
Trenado,S.L.
Catalina I. Soler Muntaner
Ribells Gincana
Societat “L”
Ingrés Sa Nostra

41.570.822-R
78.217.057-Z
41.537.060-A
78.217.139-J
41.570.820-E
43.000.726-H
B-57184285

Per posar paperí i altres
Per posar paperí i altres
Per posar paperí i altres
Per posar paperí i altres
Per posar paperí i altres
Per posar paperí i altres
Per corda
Per material divers

18.227.679-H Per elàstic
Per concurs camiseta

143,50 €
143,50 €
84 €
217 €
101,50 €
73,80 €
9,50 €
30,29 €
24 €
28,20 €
100 €
2.044,71 €

2º.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 338/22613 del Pressupost Municipal
vigent.
No obstant, la Junta de Govern acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
8.- EXAMEN I APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAT FESTES SANT
FELIU 2013 (2).Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 12 de desembre 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
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amb motiu de l’organització de les Festes Patronals Sant Feliu ‘13, que ascendeix a un total
de 3.000,00 €, als efectes de la seva aprovació proposant a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent A C O R D
1º.- Aprovar la següent liquidació de despeses per l’organització de les Festes Patronals
Sant Feliu ‘13, adjunta
DESPESES
B) La relació de despeses efectuades amb motiu de l’organització de les Festes
Patronals Sant Feliu ‘13, amb els comprovants de totes i cada una d’elles, que
s’acompanya a la citada proposta és la següent:
Miquel Llabrés Perelló
Jordi Perelló Coll
Guillem Perelló Rosselló
Antoni Capó Soler
Corals, jurat i pianista
Ingrés Sa Nostra

43.183.064-N
41.539.912-A
41.571.016-B
43.046.683-K

Per posar paperí i altres
Per posar paperí i altres
Per posar paperí i altres
Per plàstic negre
Per premis i honoraris

143,50 €
143,50 €
143,50 €
119 €
2.450 €
0,50 €

2º.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 338/22613 del Pressupost Municipal
vigent.
No obstant, la Junta de Govern acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
9.- 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
28.255,21 euros, ordenant el Sr. Batlle-President que es procedeixi al pagament de l’anterior
relació.
10.- LLICENCIES URBANÍSTIQUES.Els reunits, per unanimitat, acorden que el present assumpte quedi damunt la mesa.
11.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.Prèvia declaració d’urgència, acordada per unanimitat dels assistents, es varen tractar els
següents assumptes:
1.- EXAMEN I APROVACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 17 de desembre 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 la factura per desembussar

6

fosa sèptica carrer Bonavista, que ascendeix a 110 €, 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 per desembussar fosa sèptica carrer Bonavista,
adjunta
DESPESES
C) La relació de despeses efectuades amb motiu del treball de desembussar fosa
sèptica del carrer Bonavista, amb els comprovants de totes i cada una d’elles, que
s’acompanya a la citada proposta és la següent:
-Factura nº 1 , de Neteges Sebastià.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 454/21001 del Pressupost Municipal
vigent.
No obstant, la Junta de Govern acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
2.- EXAMEN I APROVACIÓ RATIFICACIÓ DECRET BATLIA ADJUDICACIÓ OBRA
“CONSTRUCCIÓ PISTA PÀDEL”.Es va donar lectura al Decret de Batlia, de data 19 de desembre de 2013, que deia:
“Vist el contingut del Projecte d'Obres “Construcció pista de pàdel” d'aquest terme
municipal.
Vist l'informe de l'Arquitecte tècnic Sr. Joan Fiol Comany, en el qual es detallen els
aspectes tècnics del mateix, així com la viabilitat de l'actuació esmentada, recollint-se al
corresponent Projecte d'Obres.
_
Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454/61002, per import de
38.000 euros, que suposa el valor estimat del contracte d'obres a tramitar.
_
Vist l'informe jurídic favorable i fiscalitzador emès pel Secretari-Interventor d'aquest
Ajuntament.
Vist els diferents pressuposts presentats per la realització de l’obra.
Vist que és un contracte menor d’obres.
_
Vist que de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona 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, corresponen als Batles i als Presidents de les Entitats Locals
les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els
de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
_
Així mateix correspon als Batles i als Presidents de les Entitats Locals l'adjudicació de
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concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets
subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni,
quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats, sense perjudici de la seva
possible delegació en la Junta de Govern Local.
_
Per tot això,i d’acord amb les disposicions legals, RESOLC:
_
PRIMER- Adjudicar a 43.145.585 T el contracte d'obres “Construcció pista pàdel”” tramitat
mitjançant contracte menor, per import de 35.332 euros ( IVA inclòs ).
_
SEGUNDO.- Disposar la despesa per import de 35.332 euros corresponent del Pressupost
en vigor d'aquest ajuntament per a l'exercici 2013.
_
TERCER.- Requerir a 43.145.585 T per tal que procedeixi a la formalització del contracte
esmentat en el termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació
de la present adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista al Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
_
QUART.- Notificar el present acord als interessats a l'expedient administratiu, fent-los saber
que contra els presents actes podran interposar-se, potestativament, i de conformitat amb
l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, RECURS DE REPOSICIÓ en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, davant aquest
mateix òrgan o, en el seu defecte, interposar-se RECURS CONTENCIÓS –
ADMINISTRATIU, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la seva
recepció, davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, segons el que disposa el número
1 de l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós
Administrativa, sense perjudici que pugui exercitar-se qualsevol altre que cregui
convenient.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden ratificar el Decret de Batlia abans
descrit i l’acord contingut al mateix.
3.- EXAMEN I APROVACIÓ RATIFICACIÓ DECRET BATLIA ADJUDICACIÓ OBRA
“MILLORA I CONDICIONAMENT CARRER SON BORDOI”.Es va donar lectura al Decret de Batlia, de data 19 de desembre de 2013, que deia:
“Vist el contingut del Projecte d'Obres “Condicionament i millora c/. Son Bordoi” d'aquest
terme municipal, a l'efecte previst a l'article 22 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.
_
Vist l'informe de l'Arquitecte Sr. Tomeu Cerdà Gamundí, en el qual es detallen els aspectes
tècnics del mateix, així com la viabilitat de l'actuació esmentada, recollint-se al corresponent
Projecte d'Obres els Plecs de Prescripcions Tècniques pels quals es regirà la licitació.
_
Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454/61002, per import de
80.000euros, que suposa el valor estimat del contracte d'obres a tramitar.
Vist l'informe jurídic favorable i fiscalitzador emès pel Secretari-Interventor d'aquest
Ajuntament.
_
Vist l'estat del procediment i considerant que, d'acord amb l’acta de la Mesa de
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Contractació de dia 25/11/2013, procedeix l'adjudicació del present contracte al licitador
78.186.652 S, per haver presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa.
_
Considerant que per mitjà de Decret de l'Alcaldia de data 29/11/2013, es va resoldre
classificar les ofertes corresponents, requerint el licitador que va presentar l'oferta
econòmicament més avantatjosa per tal que procedís dins del termini de deu dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi l'òrgan de contractació per obtenir-ne de
forma directa l'acreditació, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès
a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 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, i d'haver constituït la garantia definitiva per import del cinc (5
%) per cent de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
_
Considerant que el licitador ha presentat la documentació legalment prevista dins del
termini previst.
_
Vist que de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona 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, corresponen als Alcaldes i als Presidents de les Entitats
Locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els
de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
_
Així mateix correspon als Batles i als Presidents de les Entitats Locals l'adjudicació de
concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets
subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni,
quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats, sense perjudici de la seva
possible delegació en la Junta de Govern Local.
_
Per tot això,i d’acord amb les disposicions legals,RESOLC
_
PRIMER- Adjudicar a 78.186.652 S el contracte d'obres “Millora i condicionament c/. Son
Bordoi” tramitat mitjançant procediment negociat sense publicitat, per import de 72.297,50
euros ( IVA inclòs ).
_
SEGUNDO.- Disposar la despesa per import de 72.297,50 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 454/61002 corresponent del Pressupost en vigor d'aquest ajuntament per a
l'exercici 2013.
_
TERCER.- Requerir a 78.186.652 S per tal que procedeixi a la formalització del contracte
esmentat en el termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació
de la present adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista al Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
_
QUART.- Notificar el present acord als interessats a l'expedient administratiu, fent-los saber
que contra els presents actes podran interposar-se, potestativament, i de conformitat amb
l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
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Públiques i del Procediment Administratiu Comú, RECURS DE REPOSICIÓ en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, davant aquest
mateix òrgan o, en el seu defecte, interposar-se RECURS CONTENCIÓS –
ADMINISTRATIU, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la seva
recepció, davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, segons el que disposa el número
1 de l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós
Administrativa, sense perjudici que pugui exercitar-se qualsevol altre que cregui
convenient.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden ratificar el Decret de Batlia abans
descrit i l’acord contingut al mateix.
4.- EXAMEN I APROVACIÓ RELACIÓ DEFINITIVA AJUDES LLIBRES DE TEXT.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 19 de desembre 2013, que deia:
“En data 11/11/2013 es va aprovar 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.
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.
En data 09/12/2013 s’aprova la proposta de resolució per concedir les subvencions
esmentades.
Revisada la documentació s’observa que hi ha sol·licitants que no compleixen els requisits
de temps de durada d’empadronament i empadronament.
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 (inclosos i exclosos amb motivació) 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.
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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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