
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

.: Número : 18

.: Caràcter : ordinària

.: Tipus :  Junta de Govern

.: Data : 06.09.18

.: Lloc : Ajuntament d'Anglès

.: Hora d'inici:  08:15  hores

.: Hora d'acabament:  08:30  hores

.: Convocatòria: 1a. 

HI ASSISTEIXEN:

: Presideix: Astrid Desset Desset, alcaldessa

.: Secretària accidental: Sra. Eugènia Iglesias Berini

.: Assistents:  Sr. Josep Casadellà Turón,  1er Tinent d’alcalde

            Sr. Antoni Franco Caballé, 3r tinent d'alcalde

Excusen l'assistència:

Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n tinent d'alcalde

ORDRE DEL DIA:

Temes a tractar:

1.  Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

2.  Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.       

3.  Contractació

4.  Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

5.  Assumptes econòmics.

6.  Assumptes de tràmit  

7.  Assumptes urgents.
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1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

TEMA: Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Un cop llegides, s'aproven les  actes números  17 i 18 de 16 i 23 d’agost de 2018,  per unanimitat dels
assistents.

2.  Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.

-

3. - Contractació

-

4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

-

5.  Assumptes econòmics

5.1

Tema:  aprovació de factures sense aprovació de despesa prèvia

Antecedents

Vista la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de pagaments , que ha emès l’

intervenció Municipal

 H/2018/9 d'import 20.610,13 euros

Vist l’informe desfavorable de la intervenció de data 5 de setembre de 2018, on posa de manifest que no

s’ha  efectuat  la  reserva  de  crèdit  adient,  i  per  tant  s’haguessin  hagut  de  tramitar  el  corresponent

expedient de contracte menor.

Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient.

Vista la conformitat atorgada a les factures.

Fonament de Dret:
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Base 21 de les d’execució del pressupost 2018.

La Junta de Govern adopta el següent acord:

CONVALIDAR  l’acte  d’aprovació  de  les  despeses,  reconèixer  les  obligacions  i  aprovar  les  factures

corresponents a la relació de factures amb número :

-H2018/9 per import de 20.610,13 euros

5.2

Tema:  Quota Anual Consorci Vies verdes

Antecedents de fet :

Vist que l’ Ajuntament forma part del Consorci de Vies Verdes de Girona

Vista la liquidació per import de 3.013,10 euros corresponent a la quota anual corresponent a l’ any 2018

Vist que hi ha consignació suficient a la partida 943 46706 quota Consorci Vies verdes

Per tor això, la Junta de Govern adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar l'autorització i la disposició de la despesa corresponent a la quota anual d’enguany al

Consorci Vies verdes amb CIF P-1700047B per import de 3.013,10 euros,

Segon.- -Notificar el present acord a la intervenció als efectes oportuns.

6. Assumptes de tràmit

-

7.  Assumptes urgents.

- 

I,  no havent-hi  més assumptes per a tractar,  el  Sr.  Alcaldessa aixeca la sessió a l'hora esmentada a

l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària accidental, en dono fe.

L'alcaldessa, La secretària accidental,

Astrid Desset Desset          Eugènia Iglesias Berini
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