ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm. : 3/2015
Caràcter : ordinària
Data :18 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
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.
Acord d’iniciació de l’expedient de contractació del servei de fisioteràpia i
gimnàstica del Centre de Dia.
6. Aprovació de despeses i pagaments.
7. Aprovació liquidacions

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 4 de febrer de 2015.
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 3 de febrer de 2015, amb registre d’entrada número 210, la senyora
Olga Guiu Mateu, en nom propi comunica que dóna de baixa l’activitat situada
al carrer major, 31.

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. 3/15.
b) Exp. 4/15.
c) Exp. 5/15.

d) Exp. 7/15.
e) Exp. 9/15.
	
  

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 gener i febrer, validats pel regidor Josep Cruells,
d’acord amb la documentació annexa per import de 240,35€.	
  
	
  

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 240,35€ 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, validats pel regidor d’obres,
Josep Cruells per import de 441,75€, 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 441,745€ i donar trasllat
a tresoreria pel seu pagament.
	
  
	
  
	
  

5.- ACORD D’INICIACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE FISIOTERÀPIA I GIMNÀSTICA DEL CENTRE DE DIA

Atès que el municipi de Prats de Lluçanès disposa d’un Servei d’Atenció
Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR), conegut com a Centre de Dia Bonasort i
tenint en compte que és necessari oferir un servei de fisioteràpia als seus
usuaris, a més de gimnàstica i yoga.
En compliment d’allò establert a l’article 109 i següents de la Llei de Contractes
del Sector Públic (LCSP), Text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, procedeix dictar resolució d’iniciació de l’expedient per a la
contractació dels serveis de fisioteràpia i gimnàstica al SAIAR Bonasort del
municipi de Prats de Lluçanès.
S’ha incorporat la retenció de crèdit per part d’intervenció respecte de
l’existència de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent del
pressupost vigent:
231,227,00
S’han incorporat a l’expedient els plecs de clàusules administratives particulars
i el plec de prescripcions tècniques.
Atès les característiques de l’adquisició l’import no pot superar els 6.000,00
euros, (IVA exclòs) per la qual cosa, el procediment d’adjudicació serà el
negociat sense publicitat.

Fonaments de Dret i consideracions jurídiques
És procedent la contractació de l’adquisició abans esmentada, d’acord amb els
motius expressats i de conformitat amb l’article 22 de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
L’expedient de contractació, previ a la licitació, s’inicia amb aquesta resolució
que compleix els requisits de l’article 109 de la LCSP, en justificar-se la
necessitat de la contractació, s’incorporen els plecs de clàusules
administratives particulars i tècniques que regiran la contractació i s’acredita
l’existència de crèdit.
Donades les característiques de la contractació, respectant així els límits
previstos per la LCSP, escau sol·licitar tres ofertes, com a mínim, per la qual
cosa s’opta pel procediment negociat sense publicitat.

En ús de les competències delegades en la Junta de Govern Local, l’òrgan de
contractació serà la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Iniciar l’expedient per a la contractació del servei de fisioteràpia i
gimnàstica al SAIAR Bonasort del municipi de Prats de Lluçanès.
Segon.- Aprovar el plecs de clàusules administratives particulars i el de les
prescripcions tècniques que hauran de regir la contractació.
Tercer.- Aprovar la licitació pel procediment negociat sense publicitat, per un
preu màxim de 6.000,00 euros (IVA exclòs).
Quart.- Sol·licitar ofertes, a un mínim de tres empreses o persones jurídiques. 	
  

6.- 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: 176,05€.
b) Concepte d’urgència social, d’acord amb l’informe de serveis
socials de data 13/2/2015 pel finançament de medicaments i/o altres
prescripcions mèdiques, per import de: 100,00€.
c)
Consell Comarcal d’Osona en concepte de redacció d’informe
tècnic sanitari, per import de: 165,00€.
d) De la factura número 114 a la número 161 ambdues incloses de
l’exercici.

7.- LIQUIDACIONS

1.- Vista la proposta presentada, la Junta de Govern acorda aprovar la
liquidació de les despeses a l’Institut Castell del Quer generades durant
el 4t trimestre de 2014, assumides per l’ajuntament de Prats de
Lluçanès, per import de 3.608,00€ d’acord amb la documentació adjunta.

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,

