ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm. : 5/2015
Caràcter : ordinària
Data : 18 de març de 2015
Horari : De les 9,30 hores a les 10,00 hores
Lloc : Sala de Sessions de l’Ajuntament

Hi assisteixen :
Lluís Vila i Vilalta
Josep Cruells i Cortinas
Mercè Perarnau i Borralleras
Joan Ferrer i Vivet

alcalde
regidor
regidora
regidor

S’han excusat d’assistir-hi:
Cap

Secretari:
Jaume Miró i Herms

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta anterior
Sol·licituds i comunicacions.
Llicències.
Acords relatius a personal.
Aprovació de despeses i pagaments.

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 4 de març de 2015.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents acorda aprovar-la
íntegrament.

2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS

2.1.- Sol·licituds
No n’hi ha

2.2.- Comunicacions
1.- En data 11 de març de 2015, amb registre d’entrada número 483, la
Gerència de serveis d’infraestructures viàries i mobilitat de la Diputació de
Barcelona, ens comuniquen l’autorització a Eulàlia Parareda Soler, per
moviments de terres per visibilitat d’accés, ala carretera B-432, al terme
municipal de Prats de Lluçanès.
La Junta de govern es dóna per assabentada.

3. LLICÈNCIES
3.1 OBRES
Vistos els diversos expedients tramitats com a conseqüència de les
diverses sol·licituds presentades, i atesos els informes de l’arquitecte
municipal, la Junta de Govern acorda concedir llicència per a la realització
de les obres que a continuació s’esmenten:
a) Exp. 11/15.
b) Exp. 13/15.

c) Exp. 14/15.
d) Exp. 15/15.
e) Exp. 17/15.
	
  

4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL
1.- Gratificacions al personal de neteja
Atesos els treballs extraordinaris efectuats pel personal de la neteja
durant el mes de febrer, validats pel regidor Josep Cruells, d’acord amb
la documentació annexa per import de 73,15€.	
  
	
  

Atès que existeix consignació
pressupostària 929,130 	
  

pressupostària

en

l’aplicació

	
  

La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, pren el següent
ACORD:
Únic.- Aprovar l’abonament de la quantitat de 73,15€ i donar trasllat a
tresoreria pel seu pagament. 	
  

2.- Gratificacions al personal de la brigada
-

Atesos els treballs extraordinaris efectuats pel personal de la brigada,
d’acord amb la documentació adjunta, validats pel regidor d’obres,
Josep Cruells per import de 1.140,00€, desglossats de la següent
manera:
....

	
  

Atès que existeix consignació
pressupostària 338,150,000 	
  

pressupostària

en

l’aplicació

La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, pren el següent
ACORD:
Únic.- Aprovar l’abonament de la quantitat de 1.140€ i donar trasllat a
tresoreria pel seu pagament. 	
  

5.- APROVACIÓ DESPESES I PAGAMENTS
Vistes les diferents propostes presentades, la Junta de Govern acorda aprovar
les següents l’ordenació de les despeses i el seu posterior pas a tresoreria pel
seu pagament.

a) De la factura número 255 a la número 357 ambdues incloses de
l’exercici.
	
  

b) Concepte d’urgència social, d’acord amb l’informe de serveis
socials de data 17/3/2015 pel suport a l’escolarització obligatòria i post
obligatòria, per import de: 158,12€.

Finalment, l’alcalde dóna per finalitzada la Junta de Govern i aixeca la sessió,
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.

Vist i plau
L’alcalde,
Lluís Vila i Vilalta

El secretari interventor,

