ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DIA 14 DE MARÇ DE 2016.
Data........: 14 de març de 2016
Caràcter....: ordinari
Convocatòria: primera
Comença.....: a les 19,30 hores
Acaba.......: a les 20,15 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, Sr. Miquel Guardiola Capó
- 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 22 de febrer
de 2016), i no havent-se formulat cap observació, va ser aprovat per unanimitat dels
assistents.

2.- EXAMEN I APROVACIÓ PROJECTE OBRA “ADEQUACIÓ CENTRE CULTURAL DE
LLUBÍ”.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 9 de març 2016, que deia:
“Vist el contingut del Projecte d’Obres per a l’adequació del centre cultural de Llubí a la
normativa d’aplicació 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 tècnic, en el qual es detallen els aspectes tècnics del mateix,
així com la viabilitat de l’actuació esmentada, recollint-se en el 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 330/21201, per import de
40.000 euros i el pressupost de l’obra que és de 85.175,03 euros .
Vist l’informe del Secretari-Interventor de data 08 de març de 2015 on s’informa que
únicament es pot fer obres per un import màxim de 40.000 euros a no ser que es modifiqui
l’aplicació pressupostària.
Considerant allò disposat a l’article 121 i següents 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.
Per tot això, I d’acord amb les disposicions legals vigents, PROPOSO a la Junta de Govern
l’adopció del present ACORD:
P RIMER.- Aprovar el Projecte d’obres per l’adeqüació del centre cultural de Llubí a l’efecte
previst a l’article 121 i següents 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.
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SEGON.- Que per part dels Serveis Tècnics Municipals es procedeixi a realitzar l’acta de
replanteig, a l’efecte previst a l’article 126 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.
No obstant, la Junta de Govern resoldrà.”
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 1ª I ÚNICA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA “ASFALTAT CARRER
BERNAT COLL”.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 9 de març 2016, que deia:
“Vista la 1ª i única certificació presentada per l’empresa Pavimentaciones y Obras
Carbonell, S.A.- PYOCSA, per un import de 18.589,38 €, corresponent a l’execució de
l’obra “Asfaltat carrer Bernat Coll”, inclosa dins el programa del Consell de Mallorca, de
subvencions adreçades a les corporacions locals de Mallorca per a actuacions de
competència municipal, i signada per l’Arquitecte, Sr. Tomeu Cerdà, director de les obres.
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, aquesta Batllia PROPOSA a la
Junta de Govern local l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar la 1ª i única certificació de l’obra “Asfaltat carrer Bernat Coll”, per
l’import de 18.589,38 €, de l’empresa Pavimentaciones y Obras Carbonell, S.A.- PYOCSA,
amb NIF A-07248925.
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Pavimentaciones y Obras Carbonell, S.A.PYOCSA.
No obstant, la Junta de Govern Local resoldrà.”
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 1ª I ÚNICA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA “ASFALTAT CARRER
TRAGINERS”.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 9 de març 2016, que deia:
“Vista la 1ª i única certificació presentada per l’empresa Pavimentaciones y Obras
Carbonell, S.A.- PYOCSA, per un import de 15.042,82 €, corresponent a l’execució de
l’obra “Asfaltat carrer Traginers”, inclosa dins el programa del Consell de Mallorca, de
subvencions adreçades a les corporacions locals de Mallorca per a actuacions de
competència municipal, i signada per l’Arquitecte, Sr. Tomeu Cerdà, director de les obres.
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, aquesta Batllia PROPOSA a la
Junta de Govern local l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar la 1ª i única certificació de l’obra “Asfaltat carrer Traginers”, per l’import
de 15.042,82 €, de l’empresa Pavimentaciones y Obras Carbonell, S.A.- PYOCSA, amb
NIF A-07248925.
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Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Pavimentaciones y Obras Carbonell, S.A.PYOCSA.
No obstant, la Junta de Govern Local resoldrà.”
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.

5.- EXAMEN I APROVACIÓ PAGAMENT FRACCIONAT BAR S’ACÚSTIC.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 8 de març 2016, que deia:
“Vista la instància de dia 23 de febrer de 2016 (NRE 288) de Bar S’Acústic Café, per la
qual sol·licita permís per a l’ocupació de la via pública amb taules, cadires, etc., per a
l’exercici 2016, i al mateix temps, sol·licita poder fer el corresponent pagament de dita taxa
de manera fraccionada, en sis mensualitats.
L’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix:

“1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán
aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud
del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma
transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas
tributarias:
a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el
obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo en los casos y condiciones previstos en la
normativa tributaria.
c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación
concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.
d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado
reguladas en el título VII de esta Ley.
Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de
este apartado serán objeto de inadmisión.
3. Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos previstos en el
artículo 82 de esta ley y en la normativa recaudatoria.”

Atès l’abans exposat, aquesta Batllia PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent ACORD:
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb taules, cadires, etc., a Bar S’Acústic
Café, durant l’exercici 2016, i autoritzar el pagament fraccionat de 1.200 euros en SIS
mensualitats de 200 euros cadascuna, durant els mesos de març, abril, maig, juny, juliol i
agost de 2016.
Segon.- Comunicar 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
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la Proposta de la Batllia abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.

6.- EXAMEN I APROVACIÓ PAGAMENT FRACCIONAT INFRACCIÓ URBANÍSTICA.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia, de data 8 de març 2016, que deia:
“Vista la instància de dia 29 de febrer de 2016 (NRE 325) de la Sra. Emilia de Mesel, per la
qual sol·licita fraccionament del deute tributari que té amb l’Ajuntament de Llubí per la
sanció de la llicència de legalització de l’expedient d’obra 2015/14.
Aquesta sanció d’import 6.018,14 euros es sol·licita el pagament fraccionat en dotze
mensualitats per un import de 501,51 euros.
L’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix:

“1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán
aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud
del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma
transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas
tributarias:
a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el
obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo en los casos y condiciones previstos en la
normativa tributaria.
c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación
concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.
d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado
reguladas en el título VII de esta Ley.
Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de
este apartado serán objeto de inadmisión.
3. Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos previstos en el
artículo 82 de esta ley y en la normativa recaudatoria.”

Atès l’abans exposat, aquesta Batllia PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent ACORD:
Primer.- autoritzar el pagament fraccionat de 6.018,14 euros en DOTZE mensualitats de
501,51 euros
Segon.- Comunicar 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.

7.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.Els reunits, per unanimitat, acorden que el present assumpte quedi damunt la mesa.
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8.- 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
16.277,37 euros, ordenant la Sra. Batllessa-Presidenta que es procedeixi al pagament de
l’anterior relació.

9.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.- No es va presentar cap proposta.

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar el regidor d’Economia, Planificació i Promoció Municipal:
comerç, agricultura i turisme, Sr. Pere Joan Llompart Beltrán, la regidora de Fires, Festes,
Participació i Dinamització, Sra. Júlia González Bordas, 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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