ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DIA 18 DE GENER DE 2016.
Data........: 18 de gener de 2016
Caràcter....: ordinari
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..:
- Batllessa-presidenta, Sra. Magdalena Perelló Frontera
- 1er. Tinent de Batllia, Sr. Joan Ramis Ramis
- 2º Tinent de Batllia, Sra. Beatriu Caterina Rodríguez Fiol
- 3º Tinent de Batllia, Sra. Bàrbara Serra Fornés
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 per la Sra. Presidenta, 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 28 de
desembre de 2015), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per unanimitat
dels assistents.
2.- EXAMEN I APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR FIRA DE LA MEL
(5).Es va donar lectura a la Proposta de Batllia, de data 14 de gener de 2016, que deia:
“S’adjunta la present proposta d’acord, amb els justificants corresponents al pagament de
despesa Fira de la Mel, que ascendeix a un total de 1000 euros, als efectes de la seva
aprovació proposant a la Junta de Govern Local, i vist l’informe del Secretari-Interventor, es
proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar la següent liquidació de despesa Fira de la Mel, adjunta
DESPESES
A) La relació de despesa efectuada amb motiu de la Fira de la Mel, amb el comprovant,
que s’acompanya a la citada proposta es la següent:
Baltasar Morey Oliver

Per exposició d’animals i eines antigues

1000 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 338/22615 del Pressupost Municipal
vigent.
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No obstant, la Junta de Govern acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat dels assistents, acorden aprovar íntegrament
la Proposta de la Batllia abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
3.- EXAMEN I APROVACIÓ FRACCIONAMENT SANCIÓ URBANÍSTICA.Es va donar lectura a la Proposta de Batllia, de data 15 gener de 2016, que deia:
“Vista la instància de dia 05 de gener de 2016 (NRE 11) del Sr. Gabriel Alomar Ramis, amb
DNI 42.997.938 J, per la qual sol·licita abonar en 12 mensualitats la sanció de 2.946,57
euros imposada per la legalització de la vivenda situada a la parcel·la 123 del polígon 8 ,
número referència cadastral 07030A008001230001MW, de l’expedient número 2015/36.
Atès l’abans exposat, aquesta Batllia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent acord:
Primer.- Autoritzar el pagament fraccionat de la sanció de 2.946,57 euros per la legalització
de la vivenda situada en la parcel·la 123 del polígon 8 en 12 mensualitats per un import
mensual de 245,54 euros.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat.
No obstant, la Junta de Govern Local acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat dels assistents, acorden aprovar íntegrament
la Proposta de la Batllia abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
4.- 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 ratificar el Decret de Batllia, 455/2015 i
reconèixer i liquidar les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures
relacionades a l’annex per un import total de 12.946,42 euros, ordenant la Sra. BatllessaPresidenta que es procedeixi al pagament de l’anterior relació.
5.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.Els reunits, per unanimitat, acorden que el present assumpte quedi damunt la mesa.
6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.- No es va presentar cap proposta.
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que el regidor d’Esports i Joventut, Sr. Miquel Guardiola
Capó, la regidora de Fires, Festes, Participació i Dinamització, Sra. Júlia González Bordas,
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ha/n assistit a la present sessió als efectes d’informar a la Junta de Govern Local sobre
assumptes de la gestió de les seves àrees. També mostraren la seva conformitat a les
propostes aprovades encara que no tenguin dret a vot.
I sense més assumptes per tractar, per ordre de la Sra. Presidenta es va aixecar la sessió,
essent l'hora al principi assenyalada, del que com a secretari, certifico.
Vist-i-plau
La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

Raimundo Tomás Montis Sastre
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