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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 17 D’OCTUBRE DE 2017

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.15 hores del dia 17 d’octubre de dos mil disset,  
es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del  Sr. Alcalde, el  Sr. 
Josep Lara i Tristante, amb l’assistència dels tinents d’alcalde, el Sr.  Boris Lapuerta i Coll,  el Sr. 
Marc Calmet i Calveras. 

Actua com a Secretària, N’Elizabeth Benítez Vilajuana.

Comprovat  que el  quòrum d’assistència  acompleix  amb allò que  disposa l’article  98 c)  del  Decret  
Legislatiu 2/2003 de 28 d‘abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de  
Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l’ordre del dia de la convocatòria.

A) HISENDA 

B) SOL·LICITUDS

C) URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 19 DE 
SETEMBRE DE 2017

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 19 de setembre de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 19 de setembre de 2017.

2) PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DE  LA  RELACIÓ  DE  FACTURES  PRESENTADA  PER  LA 
INTERVENCIÓ MUNICIPAL

Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat de 
QUINZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (15.542,11  €),  estant 
totes elles conformades per les regidories competents. 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de QUINZE MIL CINC-CENTS 
QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (15.542,11 €),  i procedir al seu reconeixement amb 
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.

3) ACORD APROVANT L’INFORME ELABORAT PER SERVEIS SOCIALS
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Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’informe elaborat per l’Educadora Social, a 
l’expedient 2012/24, a través del qual sol·licita una ajuda econòmica per a activitats esportives, per una 
família del municipi amb necessitats econòmiques i socials.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.-  Aprovar  l’informe elaborat  per  l’Educadora Social,  i  concedir  l’ajut  de 120,00 € sol·licitat  a 
l’expedient núm. 2012/24.

Segon.- Comunicar el present acord a l’educadora social i a la tresorera municipal.

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS

E) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 19.50 hores de tot el qual per la  
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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