Passanant, 5 de març de 2013.
Sessió Ordinària
Número 03/2013

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la
presidència de la Il·lm. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa de la Corporació i amb
l’assistència de:
- Joan Fabregat i Benach.
- Joaquim Torres i Martí.
- M. Teresa Jové i Meda.
- Mireia Roset i Chaler.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.

D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20.00 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS, ORDINÀRIA DE
CORPORACIÓ DEL DIA 4 DE DESEMBRE DE 2012, EXTRAORDINÀRIA DE
CORPORACIÓ DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2012, EXTRAORDINÀRIA DE
CORPORACIÓ DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2013 I EXTRAORDINÀRIA DE
CORPORACIÓ DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2013.
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LA
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Sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia de la mateixa en la
convocatòria de la sessió, l’alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a dir,
respecte a l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de desembre de 2012.
Sense res a dir per cap membre del Ple, l’alcaldessa la passa a votació, i és aprovada per 4
vots a favor i el vot contrari de la regidora Roset.
Seguidament, i sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia de la mateixa
en la convocatòria de la sessió, l’alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a
dir, respecte a l’acta de la sessió extraordinària del dia 21 de desembre de 2012.
Sense res a dir per cap membre del Ple, l’alcaldessa la passa a votació, i és aprovada per 4
vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.
Es procedeix a tractar l’acta de la sessió extraordinària del dia 8 de febrer de 2013, sense
procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia de la mateixa en la convocatòria de
la sessió, l’alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a dir.
Sense res a dir per cap membre del Ple, l’alcaldessa la passa a votació, i és aprovada per 4
vots a favor i el vot contrari de la regidora Roset.

A continuació, es procedeix a tractar l’acta de la sessió extraordinària del dia 26 de febrer de
2013, sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia de la mateixa en la
convocatòria de la sessió, l’alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a dir.
Sense res a dir per cap membre del Ple, l’alcaldessa la passa a votació, i és aprovada per 4
vots a favor i el vot contrari de la regidora Roset.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 21 DE NOVEMBRE DE
2012 AL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2012, i DEL 1 DE GENER DE 2013 AL 22 DE FEBRER
DE 2013.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 21 de
novembre de 2012 fins el dia 31 de desembre de 2012, i del 1 de gener de 2013 al 22 de
febrer de 2013.
És dóna compte dels decrets 133/2012 al 148/2012, i del 01/2013 al 23/2013
Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE NOVEMBRE I
DESEMBRE 2012, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de novembre i
desembre de 2012, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES DE NOVEMBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

10.769,99.-€
1890
2072
15.231,20.-€
1895
2084
61.974,32.-€
1907
2083

MES DE DESEMBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP

12.907,56.-€
2195
2415
28.625,10.-€

Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

2103
2344
47.867,07.-€
2087
2316

Els regidors es donen per informats.

4.- INFORMACIÓ SOBRE EL TANCAMENT DEL REGISTRE GENERAL DE DOCUMENTS
D’AQUEST AJUNTAMENT I REGISTRES AUXILIARS, EXERCICI 2012.
El secretari informa del tancament dels llibres del registre general d’entrada i sortida de
documents de l’exercici 2012.
El registre general d’entrada de documents consta de 91 fulls, amb registres numerats del
número 1/2012/1 al 1/2012/716.
El registre general de sortida de documents consta de 43 fulls, amb registres numerats del
número 1/2012/1 al 1/2012/329.
Pel que fa al registre auxiliar de l’eaCat, en tancar l’exercici 2012 dóna unes entrades
numerades del E/000001-2012 al E/000055-2012, i unes sortides numerades del
S/000001-2012 al S/000035-2012.
Els regidors es donen per informats.
5.-. INFORMACIÓ DE TOTES LES CONCESSIONS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
ATORGADES L’EXERCICI 2012.
Es dóna compte als membres del consistori de l’atorgament de llicències urbanístiques
durant l’exercici 2012.
Sense res a comentar, els regidors es donen per informats.
6.- PRECS I PREGUNTES.
No hi ha cap prec ni pregunta.

Sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20.04 hores.

