ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 6/2016
Caràcter: ordinària
Data: 6 d’abril de 2016
Horari: De les 20:30 hores a les 21:00 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen :
Membres Junta de Govern:
Isaac Peraire Soler
Anna Plans Canal
Iolanda Roset Aligué
Montse Perarnau Casals

alcalde
regidora
regidora
regidora

Regidors convidats:
Glòria Borralleras Soler

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. Acceptació subvenció desenvolupament de polítiques culturals en
municipis de menys de 5.000 habitants de la diputació de Barcelona.
6. Acceptació subvenció finançament de l’àmbit de benestar social de la
diputació de Barcelona
7. Acceptació subvenció equips de digitalització i emmagatzematge de la
diputació de Barcelona.
8. Aprovació del conveni per al projecte de serveis esportius en petits
municipis del lluçanès
9. Adhesió formal dels ens locals a la xarxa de serveis locals d’habitatge
promoguda per la Diputació de Barcelona

10. Acord de prorroga dels contracte del servei de telecomunicació a través
de Localret
11. Aprovació d’atorgament de subvenció de l’AMPA la Pitota
12. Aprovació de l’adhesió a la tarifa simplificada de l’SGAE
13. Aprovació de despeses i pagament

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 15 de març de 2016.
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
No n’hi ha

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 la concessió de llicència per a la
realització de les obres que a continuació s’esmenten:
a) Exp. 20/16.
b) Exp. 22/16.

c) Exp. 23/16.
d) Exp. 24/16.
e) Exp. 18/16.
f) Exp. 25/16.
g) Exp. 26/16.
h) Exp. 27/16.
i) Exp. 28/16.
j) Exp. 29/16.
k) Exp. 31/16.
l) Exp. 32/16.
Vistos els diversos expedients tramitats com a conseqüència de les
diverses sol·licituds presentades, i ates l’informe de l’arquitecte municipal,
la Junta de Govern, acorda no concedir llicència per a la realització de
les obres que a continuació s’esmenten:

m) Exp. 30/16.

3.2 AGRUPACIONS
Vist l’expedient tramitat com a conseqüència de la sol·licitud presentada, i
ates l’informe de l’arquitecte municipal, la Junta de Govern, acorda la
concessió de llicència per a l’agrupació d’acord amb la sol·licitud
d’entrada núm. 678, de data 23 de març de 2016, de Pere Solanich
Aligué, del carrer Pirineu, 17.

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

5.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIO DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES
CULTURALS EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Vista la notificació de la Diputació de Barcelona d’aprovació del fons de
prestació pel “Desenvolupament de polítiques culturals en municipis de menys
de 5.000 habitants” en que atorguen a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
2.600€.
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona pel
“Desenvolupament de polítiques culturals en municipis de menys de 5.000
habitants”.
Segon.- Notificar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de la subvenció
mitjançant els tràmits disponibles.

6.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FINANÇAMENT DE L’ÀMBIT DE BENESTAR
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Vista la notificació de la Diputació de Barcelona d’aprovació del fons de
prestació pel “Finançament de l’àmbit de benestar social” en que atorguen a
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 9.210,24€.
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona pel “Finançament
de l’àmbit de benestar social”.
Segon.- Notificar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de la subvenció
mitjançant els tràmits disponibles.

7.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIO EQUIPS DE DIGITALITZACIÓ
EMMAGATZEMATGE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

I

Vista la notificació de la Diputació de Barcelona d’aprovació del fons de
prestació per “Equips de digitalització i emmagatzematge” en que atorguen a
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 1.000€.
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona pel “Equips de
digitalització i emmagatzematge”.
Segon.- Notificar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de la subvenció
mitjançant els tràmits disponibles.

8.- APROVACIO DEL CONVENI PER AL PROJECTE DE SERVEIS
ESPORTIUS EN PETITS MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS.
Per tal d’impulsar accions orientades a facilitar l’accés del ciutadà del petit
municipi a la pràctica de l’activitat física municipal en data 24 de febrer de 2009
i posteriorment en data 7 de juny de 2012 ja es van subscriure convenis amb la
Diputació de Barcelona, el Consorci del Lluçanès i els ajuntaments del
Lluçanès, aquest darrer vigent fins el 31 de desembre de 2015 i vist que la
voluntat dels municipis implicats es donar continuïtat al projecte de serveis
esportius pel període 1 de gener de 2016 a 31 de desembre de 2019.
Atès que des d’Esports de la Diputació de Barcelona es pretén contribuir al
desenvolupament de projectes de dinamització esportiva i impulsar i
desenvolupar accions orientades a facilitar l’accés de la ciutadania a la pràctica
de l’activitat física municipal, dels petits municipis i per això ofereix suport tècnic
i un suport econòmic de 54.132 euros.
Vist l’esborrany de conveni del Projecte de serveis esportius en petits municipis
del Lluçanès pel període 2016-2019, entre els municipis d’Alpens, Lluçà, Olost,
Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu
del Grau, Sant Boi de Lluçanès Sant Feliu Sasserra, Sant Marí d’Albars, Santa
Maria de Merlès i Sobremunt, el Consorci per a la Promoció dels municipis del
Lluçanès i la Diputació de Barcelona.
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni del Projecte de serveis esportius en petits
municipis del Lluçanès pel període 2016-2019, entre els municipis d’Alpens,
Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant
Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès Sant Feliu Sasserra, Sant Marí
d’Albars, Santa Maria de Merlès i Sobremunt, el Consorci per a la Promoció
dels municipis del Lluçanès i la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per la signatura del conveni.
Tercer.- Trametre aquest acord al Consorci per a la Promoció dels Municipis
del Lluçanès.

9.- ADHESIÓ FORMAL DELS ENS LOCALS A LA XARXA DE SERVEIS
LOCALS D'HABITATGE PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
El 23 de febrer de 2012 el Ple de la Diputació de Barcelona aprovà el Protocol
de funcionament de la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge. La Xarxa de
Serveis Locals d'Habitatge és un conjunt de municipis, empreses municipals i
altres estructures locals que presten serveis d'habitatge (o que tenen voluntat
de prestar-los en un futur) de la província de Barcelona, que treballen de
manera coordinada, comparteixen iniciatives, objectius i mitjans i que reben el
suport de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
La Xarxa, sense tenir personalitat jurídica pròpia, es constitueix com l'espai
d'interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d'experiències entre els
seus membres, amb l’objectiu de fomentar el treball conjunt, la coordinació
interadministrativa i la generació i difusió d’instruments conceptuals, polítics i
operatius que serveixin als governs locals per a gestionar millor les polítiques
d'habitatge.
Considerant,
PRIMER: Que els seus objectius són: Fomentar l'intercanvi de coneixement i
experiències entre els governs locals. Contribuir a l’autonomia dels ens locals
en la definició de polítiques d’habitatge pròpies. Promoure la col·laboració i
l'acció conjunta per impulsar polítiques d’habitatge en l’àmbit local i supralocal i
provincial. Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a

articular l’acció de govern local en el desenvolupament de les polítiques
d'habitatge.
SEGON: Que l'Ajuntament de Prats de Lluçanès , amb una població de 2.560
habitants, vol prestar el serveis d'habitatge municipals o en col·laboració amb
altres ens locals, per a oferir arrendament social.
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge promoguda
per la Diputació de Barcelona.
Segon.- Complir amb les finalitats i els compromisos de la Xarxa de Serveis
Locals d'Habitatge establerts en el Protocol de funcionament.
Tercer.- Nomenar a Isaac Peraire Soler en qualitat de representant polític,
interlocutor i responsable de la participació de l'Ajuntament en la XSLH a nivell
polític. Nomenar a Anna Clària Vila en qualitat de representant tècnica,
interlocutora i responsable de la participació de l'Ajuntament en la XSLH a nivell
tècnic.
Quart.- Traslladar aquest acord d'adhesió a la Diputació de Barcelona.

10.- ACORD DE PRORROGA DEL CONTRACTE
TELECOMUNICACIÓ A TRAVÉS DE LOCALRET

DE

SERVEI

DE

Atesa la proposta de pròrroga de dos anys del Consorci Localret del contracte
de servei de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per la diputació de
Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals
de la demarcació de Barcelona.
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents
ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament de Prats de Lluçanès manifesta la seva conformitat a
que el Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys més al període
inicial, amb les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara en el
contracte derivat anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades)
per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells

comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona” i, més concretament, en
els LOTS:
Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa,
Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades,
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet.
Segon.- Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària
suficient per tal de poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin
per la prestació d’aquest servei durant els dos anys de vigència d’aquesta
pròrroga, sense perjudici de l’import o cost que inicialment s’hagi assignat per
aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de qualsevol
responsabilitat.
Tercer.- Traslladar aquest acord al Consorci Locaret

11.- APROVACIO D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A L’AMPA LA PITOTA
Vista la petició de col·laboració efectuada per l’AMPA La Pitota pel llibre “Cap
nen sense conte” que estan duent a terme i per tal de poder fer efectiu el
pagament de la impressió.
Per part de l’entitat es fa demana una col·laboració econòmica de 125€ per la
impressió.
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 320,480.
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió de 125 euros a l’AMPA La Pitota per a la
impressió del llibre “Cap nen sense Pilota” .
Segon.- Comunicar l’acord a la part interessada.

12.- APOVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA TARIFA SIMPLIFICADA DE L’ SGAE

Vista el document d’adhesió opcional de la corporació local a la Tarifa
Simplificada creada a l’empara del que disposa el conveni subscrit entre
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i la
Societat General d’Autors i Editors els anys 2001 i 2002.
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió a la tarifa simplificada que serà efectiva des de la
data de la signatura i la seva vigència s’estendrà fins al 31 de desembre de
2017.
Segon.- Comunicar l’acord a la Societat General d’Autors i Editors.

13.- 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) De la factura número 376 a la número 513, excepte 478, de
l’exercici 2016.
b) Al Consorci del Lluçanès en concepte de publicació del llibre “Els
Coma” per import de 242,29 euros
c) Arnau Cirera, en concepte de desplaçament, músics de la
processo, per import de 60 euros
d) En concepte de desplaçament diversos, d’acord amb la
documentació adjunta, per import de : 124,82€.

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “ACCEPTACIÓ
SUBVENCIO
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
DE
FOMENT
DE
L’OCUPACIÓ I SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL”, no inclòs a l’ordre del
dia per a sotmetre’l a coneixement de la Junta de Govern a l’empara de l’art.
91.4 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals. La
declaració d’urgència de l’assumpte en qüestió s’acorda per unanimitat dels
membres presents.
“ACCEPTACIÓ SUBVENCIO PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT
DE L’OCUPACIÓ I SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL”

Vist el dictamen de la Direcció de serveis de Cooperació Local de la Diputació
de Barcelona d’aprovació del “Programa complementari de foment de
l’ocupació i de suport a la integració social” en que atorguen a l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès 39.376,74€.
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona pel “Programa
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”,i
destinar l’ajut a la línia 1 de suport integral al foment de l’ocupació.
Segon.- Notificar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de la subvenció
mitjançant els tràmits disponibles.
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,
Isaac Peraire Soler	
  

La secretària interventora,

