ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm. : 1/2015
Caràcter : ordinària
Data : 21 de gener de 2015
Horari : De les 9,30 hores a les 10,00 hores
Lloc : Sala de Sessions de l’Ajuntament

Hi assisteixen :
Lluís Vila i Vilalta
Josep Cruells i Cortinas
Mercè Perarnau i Borralleras
Joan Ferrer i Vivet

alcalde
regidor
regidora
regidor

S’han excusat d’assistir-hi:
Cap

Secretari:
Jaume Miró i Herms

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta anterior
Sol·licituds i comunicacions.
Llicències.
Acords relatius a personal.
Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès i l’associació Comissió de Festes de Prats de Lluçanès.
6. Aprovació informe del Pla d’autoprotecció del Pavelló Municipal
7. Aprovació, si s’escau, baixes del padró de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
8. Aprovació de despeses i pagaments.

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 31 de desembre de 2014.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents acorda aprovar-la
íntegrament.

2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS

2.1.- Sol·licituds
No n’hi ha

2.2.- Comunicacions
1.- En data 16 de gener de 2015, amb registre d’entrada número 73, l’empresa
Obradors SL, presenta la modificació del número de CIF.

La Junta de govern es dóna per assabentada.

3. LLICÈNCIES
3.1 OBRES
Vistos els diversos expedients tramitats com a conseqüència de les
diverses sol·licituds presentades, i atesos els informes de l’arquitecte
municipal, la Junta de Govern acorda concedir llicència per a la realització
de les obres que a continuació s’esmenten:
a) Exp. 87/14.
b) Exp. 88/14.
c) Exp. 1/15.

4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL
1.- Gratificacions al personal de neteja
Atesos els treballs extraordinaris efectuats pel personal de la neteja
durant el mes de desembre i gener, validats pel regidor Josep Cruells,
d’acord amb la documentació annexa per import de 229,90€.	
  
	
  

Atès que existeix consignació
pressupostària 929,130 	
  

pressupostària

en

l’aplicació

	
  

La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, pren el següent
ACORD:
Únic.- Aprovar l’abonament de la quantitat de 229,90€ i donar trasllat a
tresoreria pel seu pagament. 	
  

2.- Gratificacions al personal de la brigada
-

Atesos els treballs extraordinaris efectuats pel personal de la brigada,
d’acord amb la documentació adjunta, durant el mes de gener del
2015, validats pel regidor d’obres, Josep Cruells per import de
199,50€, desglossats de la següent manera:
...

	
  

Atès que existeix consignació
pressupostària 338,151,000 	
  

pressupostària

en

l’aplicació

La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, pren el següent
ACORD:
Únic.- Aprovar l’abonament de la quantitat de 199,50€ i donar trasllat a
tresoreria pel seu pagament. 	
  

5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE PRATS DE LLUÇANÈS I L’ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE FESTES DE
PRATS DE LLUÇANÈS.
Vista la minuta del conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès i l’Associació Comissió de Festes de Prats de Lluçanès amb l’objectiu
de regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en l’organització de la

Festa Major de Sant Vicenç 2015 i les Festes de Sant Joan i Elois 205 per part
de l’Associació Comissió de Festes de Prats de Lluçanès.
Vist que es va aprovar una subvenció nominativa en el pressupost 2015 amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 338,480,00 per import de 33.000€.
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i
l’Associació Comissió de Festes de Prats de Lluçanès.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per la signatura del conveni.
Tercer.- Trametre aquest acord l’Associació Comissió de Festes de Prats de
Lluçanès i emplaçar-los per la signatura del conveni.

6.- APROVACIÓ INFORME DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL
Vist l’informe sobre el Pla d’Autoprotecció “Pavelló Municipal d’Esports de Prats
de Lluçanès elaborat per l’oficina d’activitats i urbanisme, de la Gerència de
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’informe del Pla d’Autoprotecció del Pavelló Municipal
elaborat per la Diputació de Barcelona.
Segon.- Trametre aquest acord a la Diputació de Barcelona.

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, BAIXES DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Vista la relació de vehicles amb matrícules molt antigues, algunes d’elles
difícilment estant circulant actualmente i els propietaris ja no tenen els vehicles i
als que s’ha tramitat expedient de FALLIT.

Atès que per això es necessari portar a terme una neteja del padró fiscal de
vehicles.
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la baixa del padró de l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica per l’any 2015, i futurs exercicis dels vehicles que es relacionen a
continuació:
TITULAR

NOM

MATRÍCULA

MARCA I MODEL

38019590S ECHAVES RETUERTA JOSE

3686-BBN

SEAT IBIZA

39331532Z SERRAT FREIXA JOSEP M

7827-BLM

CRYSLER V.

Segon.- Comunicar la part dispositiva dels esmentats acords a l’Organisme de
Gestió Tributària perquè practiqui les baixes del Padró Fiscal de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica dels vehicles esmentats.

8.- APROVACIÓ DESPESES I PAGAMENTS
Vistes les diferents propostes presentades, la Junta de Govern acorda aprovar
les següents despeses i el seu posterior pas a tresoreria pel seu pagament.

a) En concepte de desplaçaments diversos, d’acord amb la
documentació adjunta, per import de: 450,00€.
b) Ferrer i Ojeda, consultors en assegurances, en concepte de RC
d’electes, autoritats i treballadors, per import de: 2.123,00€.
c)
Concepte d’urgència social, d’acord amb l’informe de serveis
socials número 2015-1 pel finançament de subministraments bàsics,
per import de: 107,98€.
d) De la factura número 1 a la número 66 ambdues incloses de
l’exercici.

Finalment, l’alcalde dóna per finalitzada la Junta de Govern i aixeca la sessió,
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.

Vist i plau
L’alcalde,
Lluís Vila i Vilalta

El secretari interventor,

