
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 2/2015 
Caràcter : ordinària 
Data : 4 de febrer 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    alcalde 
Josep Cruells i Cortinas   regidor 
Mercè Perarnau i Borralleras  regidora 
Joan Ferrer i Vivet    regidor 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
Cap 
 
 
Secretari: 
Jaume Miró i Herms 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Sol·licituds i comunicacions. 
3. Llicències. 
4. Acords relatius a personal. 
5. Acceptació subvenció de la Diputació de Barcelona. 
6. Aprovació d’atorgament de subvenció a l’Associació Juvenil Alternativa. 
7. Aprovació de despeses i pagaments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 21de gener de 2015.  
 
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents acorda aprovar-la 
íntegrament. 
 
 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
2.1.- Sol·licituds 
 

1.- Vista l’oferta presentada per la recollida d’oli usat, presentada per l’empresa 
Catalana de Tractament d’Olis Residuals, SA (CATOR), per la recollida durant 
un any d’olis minerals no clorats de motor de transmissió mecànica i lubricants 
al preu de 235€. 

 

La Junta de govern per unanimitat acorda acceptar l’oferta proposada per 
l’empresa CATOR.   

 

 
2.2.- Comunicacions 
 
1.- En data 30 de gener de 2015, amb registre d’entrada número 189, el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques comunica la inscripció en el 
registre d’entitats locals el límit entre els termes municipals de Prats de 
Lluçanès i Sant Martí d’Albars d’acord amb el que es va aprovar en el Ple de 
juny de 2013. 

 

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: 
 
No n’hi ha 
 

 
 
4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL 
 
1.- Gratificacions al personal  

Atesos els treballs extraordinaris efectuats ..., validats per 
l’Alcalde,d’acord amb la documentació annexa per import de 142,50€.	  
	  

Atès que existeix consignació pressupostària en l’aplicació 
pressupostària 338,150	  
	  

La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, prenel següent  
 

ACORD: 
 

Únic.- Aprovar l’abonament de la quantitat de 142,50€ i donar trasllat a 
tresoreria pel seu pagament.  	  

 
 
 
5.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
Vista l’aprovació del Programa complementari de foment de l’ocupació local, 
del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015. 
 
Vist que en l’aprovació de la concessió inicial dels ajuts atorgats per la 
Diputació de Barcelona correspon a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès un total 
de 79.363,68€, dividits entre els suport a l’ocupació local i reactivació 
econòmica. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per import de 
79.363,68€. 
 
Segon.-Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona. 



 
 
 
6.- APROVACIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIO A L’ASSOCIACIÓ 
JUVENIL ALTERNATIVA 

 
En data 29 de gener de 2015, per part de l’Associació Juvenil Alternativa, es va 
entrar una instància a l’Ajuntament exposant l’èxit obtingut en l’última edició del 
Juguem a Prats i la voluntat de continuar treballant en la campanya d’estiu 
2015. 
 
Per part de l’associació es fa una petició de col·laboració econòmica de 200€ 
per la realització de la campanya d’estiu 2015, entenent  que aquesta actuació 
gaudeix de caràcter públic i social, fan aconsellable la participació de la 
Corporació en aquest projecte de manera extraordinària i urgent amb la quantia 
de 200 euros.  
 
Atès el que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions que estableix que amb caràcter excepcional es 
podran concedir de forma directa subvencions en que s’acreditin raons 
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres que dificultin la seva 
convocatòria pública. 
 
Atès el que disposa l’article 122 del ROAS i 240 de la LMRLC i que existeix 
consignació pressupostària en l’aplicació 334,480. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar  la concessió de 200 euros a l’Associació Juvenil l’Alternativa  
amb caràcter extraordinari. 
 
Segon.- Comunicar l’acord a les parts interessades. 
	  

	  

7.- 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 concert pel Pregó de la Festa Major de St. 
Vicenç 2015, per import de: 700,00€. 
 
b) Consell Comarcal d’Osona d’acord amb el conveni de 
col·laboració entre l’ajuntament de Prats de Lluçanès i el Consell 
Comarcal d’Osona i l’Associació per a la defensa dels animals, en 
concepte de recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o 
perduts, per import de: 2.465,93€. 

 
 

c) De la factura número 67 a la número113 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,     El secretari interventor,                                                                                
Lluís Vila i Vilalta 
 


