ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2017
Caràcter: ordinària
Data: 18 d’abril de 2017
Horari: De les 15:30 hores a les 15:50 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen :
Membres Junta de Govern:
Isaac Peraire Soler
Anna Plans Canal
Montse Perarnau Casals

alcalde
regidora
regidora

Regidors convidats:
Montserrat Juvanteny Canal
Glòria Borralleras Soler

regidora
regidora

S’ha excusat:
Laia Font López

regidora

Secretària:
Anna Clària Vila

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Sol·licituds i comunicacions.
3. Obres
4. Aprovació despeses i pagaments

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 4 de març de 2017.
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
No n’hi ha
3. OBRES
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. 18/17.

3.2 COMUNICATS D’OBRA
a) Exp. 19/17.
b) Exp. 22/17.

4.- 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 504 a la número 568 de l’exercici 2017.
b) Certificació segona de les obres del millora i regeneració del
carrer major i la plaça de l’església per import de 76.602,80 euros.
c) Certificació primera de les obres d’urbanització del sector PP2 –
Cal Dama, fase 3 per import de 23.726,99 euros.
d) Desplaçaments d’acord amb la documentació annexa per import
de 83,98€.
e) Arnau Cirera Domènech en concepte dels músics de la processó
per import de 200€.

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,

