ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 18/2016
Caràcter: ordinària
Data: 4 d’octubre de 2016
Horari: De les 20:30 hores a les 20:50 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen :
Membres Junta de Govern:
Isaac Peraire Soler
Anna Plans Canal
Montse Perarnau Casals
Laia Font López

alcalde
regidora
regidora
regidora

Regidors convidats:
Montserrat Juvanteny Canal
Glòria Borralleras Soler

regidora
regidora

Secretària:
Anna Clària Vila

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Sol·licituds i comunicacions.
3. Llicències.
4. Acords relatius a personal.
5. Aprovació despeses i pagaments.
6. Aprovació liquidacions

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 de setembre de 2016.
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.- Resolució de 8 de setembre del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques la inscripció del atermenament entre els termes municipals de Santa
Maria de Merlès i Prats de Lluçanès.

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 la concessió de llicència per a la
realització de les obres que a continuació s’esmenten:
a) Exp. 100/16 1.
b) Exp. 101/16.

4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL
No n’hi ha

5.- APROVACIÓ DESPESES I PAGAMENTS
Vistes les diferents propostes presentades, la Junta de Govern acorda aprovar
les següents despeses i el seu posterior pas a tresoreria pel seu pagament.
a) De la factura número 1.511 a la número 1.560, excepte la 1.518 i
la 1.519 de l’exercici 2016.
b) Desplaçaments d’acord amb l’annex, per import de: 207,51€.
c) Consell Comarcal d’Osona, en concepte de quota del conveni de
col·laboració de l’Agència Local de l’Energia, per import de:
662,05€.

6.- APROVACIÓ LIQUIDACIONS
Vistes la proposta presentada, la Junta de Govern acorda aprovar la següent
liquidació.
a) A l’institut Castell del Quer en concepte de liquidació de despeses
del 2n i 3r trimestre de 2016, per import de 5.962,81 euros.
b) Al Consorci del Lluçanès en concepte de liquidació de despeses
de secretaria intervenció del primer semestre de 2016, per import
de 9.100,00 euros.

Finalment, l’alcalde dóna per finalitzada la Junta de Govern i aixeca la sessió,
de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.
Vist i plau
L’alcalde,
Isaac Peraire Soler	
  

La secretària interventora,

