Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/3

La junta de govern local

Ordinària

Data

20 / de gener / 2021

Durada

Des de les 14:00 fins a les 14:15 hores

Lloc

Sala de Juntes de l'Ajuntament de Torrefarrera

Presidida per

JORDI JOSEP LATORRE SOTUS

Secretari

Anna Gallart Oró

Nom i Cognoms

Assisteix

JORDI JOSEP LATORRE SOTUS

Alcalde

RAMON JOSÉ CASANOVAS BARTOLO

Primer Tinent Alcalde

MONTSERRAT RIBE FERNANDEZ

Segona Tinent Alcalde

M. CARMEN GIRO RODA

Regidora

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Expedient 29/2021. Proposta de Despesa. Aprovació relacions factures 952020, 96-2020 i 97-2020.
3. Precs i preguntes

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0003 Data: 25/03/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JORDI JOSEP LATORRE SOTUS (2 de 2)
L'alcalde
Data Signatura: 25/03/2021
HASH: 8594c683c2037276e088c471ffb43f04

Anna Gallart Oró (1 de 2)
secretaria-intervenció
Data Signatura: 25/03/2021
HASH: e206f8b0265c10fda8357cf40714d28d

ACTA

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Havent estat tramés als regidors i regidores l'esborrany de l'acta de la sessió
celebrada el dia 14 de gener de 2021, i sense que ningú manifesti res en contra,
queda aprovada per unanimitat dels regidors i regidores que hi van assistir

APROVACIÓ DE FACTURES. RELACIÓ NÚM. 95
Vista la relació de factures número 95/2020 que consta a l’expedient que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de
Secretaria Intervenció municipal, per un import de 433,10 euros.
Relació núm. 95 .................433,10 €
Atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les
han originat i acrediten la realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses
es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al
reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant
l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que
en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.
Atès que la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia favorable.
Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions
atribuïdes per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, ACORDA per
unanimitat dels seus membres:
Primer.- Aprovar la relació de factures números 95 autoritzar, disposar, reconèixer les
obligacions i ordenar el pagament d’aquestes per un import de 433.10 €,
corresponents a l’exercici de 2020.
Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals als efectes
oportuns.
APROVACIÓ DE FACTURES. RELACIÓ NÚM. 96
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Expedient 29/2021. Proposta de Despesa. Aprovació relacions de
factures 95-2020, 96-2020 i 97-2020

Vista la relació de factures número 96/2020 que consta a l’expedient que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de
Secretaria Intervenció municipal, per un import de 26.269,38 euros.
Relació núm. 96 .................26.269,38 €

Atès que l’article 59 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al
reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant
l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que
en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.
Atès que la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia favorable.
Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions
atribuïdes per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, ACORDA per
unanimitat dels seus membres:
Primer.- Aprovar la relació de factures números 96 autoritzar, disposar, reconèixer les
obligacions i ordenar el pagament d’aquestes per un import de 26.269,38 €,
corresponents a l’exercici de 2020.
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Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses
es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les
han originat i acrediten la realització de la prestació.

APROVACIÓ DE FACTURES. RELACIÓ NÚM. 97
Vista la relació de factures número 97/2020 que consta a l’expedient que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de
Secretaria Intervenció municipal, per un import de 820,76 euros.
Relació núm. 97 .................820,76 €
Atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les
han originat i acrediten la realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses
es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
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Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals als efectes
oportuns.

Atès que l’article 59 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al
reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant
l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que
en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.
Atès que la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia favorable.

B) PRECS I PREGUNTES

3. Precs i preguntes
No se’n formulen
I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió
quan són les 14:15 hores del dia 20 de gener de 2021
Torrefarrera, 20 de gener de 2021
Vist i plau
L’Alcalde

La secretària

Jordi Latorre i Sotus

Anna Gallart i Oró
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Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals als efectes
oportuns.
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Primer.- Aprovar la relació de factures números 97 autoritzar, disposar, reconèixer les
obligacions i ordenar el pagament d’aquestes per un import de 820,76 €,
corresponents a l’exercici de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions
atribuïdes per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, ACORDA per
unanimitat dels seus membres:

