Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/8

La junta de govern local

Alexandre Centelles Pardo, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST
ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 30 / d’abril / 2020 s’adoptaren els acords següents:

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova l'acta del dia 17 d'abril de 2020 per unanimitat dels presents amb dret a vot.

Expedient 183/2020. Proposta de Despesa - APROVACIÓ DE FACTURES JG
30-04-2020
Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació
emesa de les factures i obligacions de pagament que importa 62.175,00 €, presentades
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de
Govern del dia 17-04-2020, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 02-07-2019, de delegació de competències a la
Junta de Govern,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la relació de factures de data 30-04-2020, que s’adjunta a
l’expedient, i que importen un total de 62.175,00 €, amb càrrec a les partides
pressupostàries corresponents del pressupost municipal vigent.
Segon.- Reconèixer les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i
disposar el pagament de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de
tresoreria.
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CERTIFICAT

Expedient 180/2020. Aprovació del Padró Aigua 1T-2020

Atès que s'ha confeccionat el Padró de la taxa pel servei d'aigua potable a
domicili, que inclou el consum i manteniment de l'aigua, l'IVA, i el Cànon
de l'aigua, corresponent al primer termini de l'exercici de 2020, i
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva
aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Padró de la taxa pel servei d'aigua potable a domicili,
que inclou el consum i manteniment de l'aigua, l'IVA, i el Cànon de
l'aigua, corresponent al primer termini de l'exercici de 2020, el qual
importa les següents quantitats:

- Total Iva quota manteniment (21%):
- Total Consum d'aigua:

12.075,12 €
2.533,42 €
12.984,31 €

- Total Iva consum d'aigua (10%):

1.298,77 €

- Total import Cànon:

42.419,24 €

- Total IVA a càrrec del Cànon (10%):

4.243,74 €

- Total Padró:

75.554,60 €

Segon.- Exposar l'esmentat padró així com el seu període de liquidació al
públic durant el termini d'un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la
província i al tauler d'anuncis municipals a efectes de possibles
reclamacions. Cas que no n'hi haguessin, aquest acord esdevindrà
definitiu.
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- Total quota manteniment:

