ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 26/2017
Caràcter: ordinària
Data: 30 d’agost de 2017
Horari: de les 11.35 a les 12.15 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:
 Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
 Sr. Gregori Estarellas Mas
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sra. Lucia Escribano Alles
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Miquel Vidal Salvà, secretari accidental
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria Antònia Gil Clar
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada
el dia 23 d’agost de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, es sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.
El Sr. Jaume J. Oliver comenta que tots el projectes, pressuposts, plecs, etc de les
diferents àrees s’han de preparar el més aviat possible, ja que la intenció és aprovar el
pressupost de l’Ajuntament el mes de desembre.
Per altra banda, comenta que s’està estudiant que fer amb el pagament de la factura de
Grup Trui, ja que no varen complir el contracte.
El Sr. Jaume Tomàs, demana si és possible incloure en el pressupost de l’any que ve
una partida específica per projectes, ja que d’aquesta manera podrien anar fent feina
amb diferents projectes.
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Bartolomés Tugores Vicens, com a
assistent no membre.
El Sr. Tomàs comenta el tema de les subvencions nominatives, ja que preocupa per
tenir un compromisos polítics amb aquest tema. La Sra. Catalina Munar diu que primer
s’hauria d’acabar el tema de les inversions financerament sostenibles i que també s’ha
de preparar tot el pressupost; a més, indica que s’ha de fer un pla estratègic, s’han de
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redactar els convenis de les subvencions, respectant la llei de subvencions i les bases
d’execució del pressupost.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari accidental, estenc aquesta acta.
El batle

El secretari acctal.
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