
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 2 de març de 2016 
Horari: De les 20:30 hores a les 20:45 hores 
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen : 
Membres Junta de Govern: 
Isaac Peraire Soler   alcalde 
Anna Plans Canal   regidora 
Iolanda Roset Aligué  regidora 
Montse Perarnau Casals  regidora 
 
Regidors convidats: 
Glòria Borralleras Soler  regidora 
Montserrat Juvanteny Canal regidora 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
  
 
Secretària: 
Anna Clària Vila 
 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Sol·licituds i comunicacions. 
3. Llicències. 
4. Acords relatius a personal. 
5. Aprovació sol·licitud d’alta servei E-Notum. 
6. Aprovació adhesió al conveni marc d’interoperabilitat 
7. Aprovació de despeses i pagaments. 
8. Aprovació liquidacions 

 
 
 
 
 

 



 
 

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 17 de febrer de 2016.  
 
La Junta de Govern, per unanimitatdelspresentsacordaaprovar-la íntegrament. 
 
 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
2.1 Sol·licituds 
 
No n’hi ha 
 
 
2.2Comunicacions 
 
1.- Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya amb registre 
d’entrada número 358, comuniquen la autorització de la pròrroga del termini per 
a l’execució d’obres sol·licitat per Gas Natural Distribución SDG, SA. 
 
 
2.- Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya amb registre 
d’entrada número 358, comuniquen la autorització de l’obra en zona de 
protecció de la carretera sol·licitat per Josep Rovira Sallas. 
 
 
 
3. LLICÈNCIES 

 
3.1 OBRES 
 

Vistos els diversos expedients tramitats com a conseqüència de les 
diversessol·licitudspresentades, i atesosels informes de l’arquitecte 
municipal, la Junta de Govern, acorda la concessió de llicència per a la 
realització de les obres que a continuaciós’esmenten: 
 

a) Exp. 13/16. 
 

b) Exp. 15/16. 
 



c) Exp. 16/16. 
 

 
 

4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL 
 
1.- Gratificacions al personal de la brigada  
 

Atesos els treballs extraordinaris efectuats pel personal de la brigada, 
la Junta de Govern acorda abonar la quantitat de 142,50€, d’acord 
amb el detall següent: 

 
- Salvador Torrella: 142,50€ 

 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren el següent  

 
ACORD:  

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

 
 
 
5.- APROVACIÓ SOL·LICITUD D’ALTA SERVEI E-NOTUM 
 
Atès que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès vol continuar amb la implantació de 
l’administració electrònica i vistos els serveis que ofereix el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya, entre ells l’e-notum, un servei que permet 
realitzar la notificació d’actes administratius. 
 
Vista la Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, així com la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Únic.- Sol·licitar l’alta delservei e-NOTUM del Consorci Administració Oberta 
de Catalunya. 
 
 



 
6.- APROVACIÓ ADHESIÓ AL CONVENI MARC D’INTEROPERABILITAT 
DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS 
CATALANES. 
 
Atès el conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 
Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la 
interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes. 
 
Atesal’entrada en vigor de la Llei 26/2015, de 26 de juliol, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i l’adolescència, les administracions 
públiques en general, i el nostre sector públic català en particular, tenen 
l’obligació de comprovar com a requisit per l’accés i exercici de les professions, 
oficis i activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, el fet de no 
haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual. 

Atès que el Consorci AOC posa en producció el nou servei de Via Oberta 
“Certificat d’inexistència d’antecedents penals” i per tal de fer-ne us cal adherir-
se al Conveni marc d’interoperabilitat. 

 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Adherir-nos al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de 
Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya per a l’impuls i el 
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les 
administracions catalanes.  
 
Segon.- Nomenar el Sra. Sara BlanquéDolado, tècnica amb DNI 77734838J 
com a interlocutora única de l’entitat davant el Consorci AOC. 
 
 

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) Al Consorci del Lluçanès, en concepte del curs bàsic de 

manipulador i aplicador de productes fitosanitaris realitzat per la 
brigada municipal, per import de: 50,00€. 
 

b) Al Consorci del Lluçanès, en concepte d’aportació municipal 2016, 
per import de: 47.730,00€. 

 
c) En concepte de desplaçament diversos, d’acord amb la 

documentació adjunta, per import de : 50,32€. 
 

d) De la factura número 249 a la número 309 de l’exercici 2016. 
 

 
8.- APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
Vistes la proposta presentada, la Junta de Govern acorda aprovar la següent 
liquidació.  
 

a) Al Consorci del Lluçanès, en concepte del pagament per part 
de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès dels ajuts d’urgència 
social 2015 per import de 1.037,90 euros 

 
 

Finalment, l’alcalde dóna per finalitzada la Junta de Govern i aixeca la sessió, 
de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico. 
 
 
Vist i plau 
 
L’alcalde,     La secretària  interventora,                                                              
Isaac Peraire Soler 


