AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 19 D’AGOST DE 2019.

Alcalde-President: Conrad Llovera Sala.

Regidors:

-

Amb veu i vot:
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Josep Maria Solé Codina
Xavier Simó Molgó

-

Amb veu:

Marc Bellet Ramis

Excusa la seva assistència Maria Rosa Solé Codina.

Secretària interventora: Ivette Farran Duran.

A Castelldans, essent les vint hores trenta minuts del 19 d’agost de 2019 es reuneixen a la Sala de Sessions d’aquest
Ajuntament els regidors que a dalt es relacionen a l’objecte de celebrar Junta de Govern ordinària, assistits per la
Secretària de la Corporació, que dona fe del l’acte.

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES DUES SESSIONS ANTERIORS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 31 DE JULIOL
DE 2019.

Vistes les actes de la sessió anterior de data 31 de de juliol de 2019, és aprovada per unanimitat dels regidors assistents
amb dret a vot.
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II.- DECRETS DE L’ALCALDIA.

-

No se’n presenta cap.

III.- INFORMES DE L’ALCALDIA
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L’alcalde informa del següent:

-

La direcció general d’administració local ens

comunica que s’ha publicat la resolució definitiva de la

convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favors dels ajuntaments perquè abonint retribucions a
determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2019. S’atorga la mateixa quantia que cada any 13.129,00
euros.
-

El consell comarcal de les Garrigues ens informa que la web de la delegació de govern per la violència de gènere
s’ha publicat la resolució de transferències als ajuntaments pel 2019. L’import es el mateix que el de l’any 2018,
i les actuacions han de realitzar-se entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020. La justificació es podrà fer
com a màxim fins el 31 d’octubre de 2020.

-

El servei territorial de carreteres respon la nostra petició de semàfors peatonals a les entrades del municipi per
on discorre la C.233, no obstant, i segons comenten, deneguen la proposta per manca de pressupost. En
qualsevol cas, ens comuniquen que podem sol·licitar autorització per executar-ho nosaltres assumint-ne el cost,
sempre i quan, prèviament els sol·licitem autorització.

IV.- INFORMES DE SECRETÀRIA INTERVENCIÓ.

No se’n presenta cap.

V. INSTÀNCIES.

No se’n presenta cap.

VI.- PRESSUPOSTOS.

No se’n presenta cap.
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VII.- URBANISME I LLICÈNCIES.

No se’n presenta cap.
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VIII.- APROVACIÓ DE FACTURES.

Es dona compte de les factures que es relacionen a l’Annex I que s’adjunta a l’acta, essent aprovades per unanimitat del
regidors assistents amb dret a vot, a excepció d ela factura amb registre d’entrada 563/2019, de la qual es creu hi ha
algun tipus d’error. Es tracta d’una factura d’Endesa energia elèctrica, de l’edifici de les escoles, del període 08-07-19 al
11-07-19, per import de 1.739,88 euros. Abans d’aprovar aquesta obligació és comprovarà si és un error, o bé es un
regularització i és correcta.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde, aixeca la sessió a les vint-i-una hores trenta minuts, estenent-se la present acta,
que jo, la secretària, certifico.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA INTERVENTORA

Signatura: CN=CONRAD LLOVERA SALA - DNI
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