ACTA JUNTA DE GOVERN
Data:
Acta número:
Caràcter:
Lloc:
Hora:
Assistents:
President:

20-02-2018
05/2018
Ordinària
Sala de Sessions de la Casa Consistorial
19.05h

Regidors:

Joan Jaume Parnau Comas
Elies Fernández Ortega

Secretària:

Núria Caulas Oliva

Martí Armadà i Pujol

Absents amb justificació:
Absents sense justificació:
_______________________________________________________
Es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària 03/2018 de la Junta de
Govern Local, celebrada el dia 06 de febrer de 2018
2.- Aprovació, si s’escau, de la relació de factures pendents de pagament
3.- Assumptes urgents.
4.- Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 04/2018, DE 13 DE
FEBRER DE 2018.
A proposta de l’Alcaldia i de conformitat amb allò que disposa l’article 110.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, s’acorda per unanimitat dels presents, l’aprovació de
l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària 04/2018, de 13 de febrer.
2.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT.
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Vista la relació de les factures que s’han presentat a l’Ajuntament des de l’aprovació
de la darrera relació, fins a la convocatòria de la present i que cal la seva
corresponent aprovació per l’òrgan competent.
FONAMENT JURÍDICS
1. RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la LRHL en matèria de
pressupostos.
3. Bases d’execució del pressupost
4. Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del
model normal de comptabilitat local.
5. La Junta de Govern Local és l’òrgan competent segon Decret d’alcaldia 70/2015, de
data 16 de setembre de 2015 de delegació de competències.
Per tot això exposat, la Junta de Govern municipal adopta els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que s’adjunta a l’annex de l’acord.
SEGON.- Ordenar el pagament segons la planificació acordada amb el proveïdor
corresponent i si són factures justificades per el cobrament d’una subvenció, el seu
pagament es farà quan es rebi el corresponent ajut.
TERCER.- Notificar als interessats la present resolució per el seu coneixement i
efectes.
S’aprova la proposta d’acord per unanimitat dels regidors presents.
LA RELACIÓ DE FACTURES està a disposició amb document adjunt.
3.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
4.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde dóna per acabada la sessió, essent
les 19:11 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la
qual , com a secretària, en dono fe.
L’Alcalde President,

La Secretària Interventora,
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Martí Armadà i Pujol

Núria Caulas Oliva
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