ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm. : 4/2015
Caràcter : ordinària
Data : 4 de març 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 conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i
el Consell Comarcal d’Osona per al desenvolupament del projecte:
“Telemesura’t: control i millora continuada”.
6. Aprovació d’atorgament de subvenció a la Fundació Esclerosi Multiple
7. Aprovació de despeses i pagaments.

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 18 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 19 de febrer de 2015, amb registre d’entrada número 323, el Servei
Català de la Salut, ens comunica la baixa al centre sanitari en actiu de
l’immoble de propietat municipal, ubicat al carrer Pompeu Fabra 8, el qual ja no
presta atenció sanitària atès que ha estat substituït pel nou Centre d’Atenció
Primària.

La Junta de govern es dóna per assabentada.

2.- En data 23 de febrer de 2015, amb registre d’entrada número 373, el Servei
Territorial de carreters de la Generalitat de Catalunya, ens comunica
l’autorització d’obra/actuació sol·licitada per Gas Natural Distribució en diferents
carreteres i trams sol·licitats.

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. 8/15.
b) Exp. 10/15.
	
  

4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL
No n’hi ha

5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE PRATS DE LLUÇANÈS I EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE: “Telemesura’t: control i millora
continuada”.
Vista la minuta del conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès i el Consell Comarcal d’Osona per al desenvolupament del projecte:
“Telemesura’t: control i millora continuada” a la dependència de l’Ajuntament
vell.

Vist que existeix consignació pressupostària en el pressupost 2015 amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 462,465 per import de 700€.
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i el
Consell Comarcal d’Osona.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per la signatura del conveni.

Tercer.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.

6.- APROVACIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIO A LA FUNDACIÓ
ESCLEROSI MULTIPLE
Vista la petició de col·laboració efectuada per la fundació Esclerosi Múltiple per
lluitar contra l’esclerosi múltiple i els seus efectes socials.
Per part de la fundació es fa demana una col·laboració econòmica de 100€ per
continuar millorant la qualitat de vida de les persones afectades d’esclerosi
múltiple en la campanya Mulla’t 2015.
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 231,480.
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió de 100 euros a la Fundació Esclerosi Múltiple
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 l’ordenació de les despeses i el seu posterior pas a tresoreria pel
seu pagament.

a) Concepte d’urgència social, d’acord amb l’informe de serveis
socials de data 3/2015 pel finançament de medicaments i/o altres
prescripcions mèdiques, per import de: 57,47€.

b) De la factura número 162 a la número 254 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,

