
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 19 d’abril de 2016 
Horari: De les 20:00 hores a les 20:25 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. Aprovar el programa anual 2016 del Pla Marc de Restauració i Millora 

Forestal de Propietaris Forestals del Lluçanès. 
6. Preu Públic del Sopar del Cap de Setmana Jove 
7. Aprovació del conveni per a la cessió d’ús gratuït d’un local a l’edifici del 

pavelló propietat de l’ajuntament de Prats de Lluçanès a favor de 
l’associació club tennis Prats. 

8. Aprovació despeses i desplaçaments 
 
 



 

 

 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 6 d’abril 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. 33/16. 
 

 
b) Exp. 34/16. 

 
 

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



 

 

 
 
5.- APROVACIÓ EL PROGRAMA ANUAL 2016 DEL PLA MARC DE 
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE PROPIETARIS FORESTALS 
DEL LLUÇANÈS 
 
El 30 de maig de 2014 es va aprovar el Conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, els ajuntaments d'Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, 
Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi 
de Lluçanès, Sant Martí d'Albars i Sobremunt i l'Associació de Propietaris 
Forestals del Lluçanès 
 
En el text esmentat es parla de la importància de fer una gestió conjunta del 
bosc, que actualment aquesta gestió individual és deficitària, que s'ha constituït 
l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès  per defensar els interessos 
dels propietaris forestals associats, i es marquen les directrius generals per la 
redacció d'un Pla Marc de Restauració i Millora Forestal. 
 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Oficina tècnica de prevenció municipal 
d’incendis forestals, col·labora amb els ajuntaments i associacions de 
propietaris forestals en la prevenció dels incendis forestals i en la gestió forestal 
a través de diferents instruments de planificació i suport econòmic.  
 
En l'esmentat conveni es constitueix una Comissió de Treball, entre les quals 
una de les seves funcions serà la redacció dels Programes anuals. Aquests, 
segons el pacte setè del mateix conveni: “Per esdevenir operatius els 
programes anuals hauran de ser aprovats pels òrgans de govern de les entitats 
signants del present Conveni” 
 
El Programa Anual és el document que determina les unitats de gestió 
recollides al Pla  Especial del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal que es 
tractaran durant l’any,  estableix els costos i preus que regiran aquests treballs, 
i defineix el pressupost i la  seva forma de finançament. 
 
El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de  
col·laboració per a l’execució d’un Pla Marc de  Restauració i Millora Forestal, 
aprovat per Ple de la Diputació de Barcelona de data 5  de maig de 2010, 
l’Assemblea General de l’Associació de data 19 de gener de 2010 i  els 
corresponents Plens Municipals dels Ajuntaments esmentats. 
 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Programa Anual 2016 que es desprèn del Pla Marc de 
Restauració i Millora Forestal de Propietaris Forestals del Lluçanès. Aquest 
Programa Anual ha estat redactat per la Comissió de Treball formada per 



 

 

l'Associació de Propietaris Forestal del Lluçanès els ajuntaments d’Alpens, 
Oristà,  Olost, Prats de Lluçanès, Sant Martí  d’Albars, Sant Agustí del 
Lluçanès,  Sant Boi de Lluçanès, Sobremunt,  Perafita, Lluçà i Sant Bartomeu 
del  Grau, el Consorci del Lluçanès i la  Diputació de Barcelona. 
 
 
Segon.- Notificar el present acord a l'Associació de Propietaris Forestals i a la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
 
6.- PREU PÚBLIC DEL SOPAR  DEL CAP DE SETMANA JOVE 
 
 
Atès que el cap de setmana del 29 d’abril a l’1 de maig s’organitza el Cap de 
Setmana Jove. I vista que el dissabte 30 d’abril s’organitza un sopar popular 
jove. 
 
Atès que l’art. 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, estableix que les entitats locals podran 
establir preus públics per la prestació o la realització d’activitats de la 
competència de l’ens local, sempre que no concorri cap de les circumstàncies 
previstes a l’art. 20.1.b) d’aquest text normatiu. 
 
 Atès que per acord de Ple de data 24 de febrer de 2016 aquest va delegar a la 
Junta de Govern Local l’establiment o modificació dels preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de l’Ajuntament. 
 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el preu públic pel sopar jove de 4 euros. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP de Barcelona 
 

 
 

 
7.- APROVACIO DEL CONVENI PER A LA CESSIÓ D’ÚS GRATUÏT D’UN 
LOCAL A L’EDIFICI DEL PAVELLÓ PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE 
PRATS DE LLUÇANÈS A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ CLUB TENNIS PRATS 



 

 

 
 
Atès que des l’Associació Club Tenis Prats es fa palès de la voluntat de 
disposar d’un local per a realitzar reunions, trobades, magatzem, despatx i la 
voluntat de l’ajuntament de cedir un local per aquest us. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni per a la cessió d’ús gratuït d’un local a l’edifici del 
Pavelló propietat de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a favor de l’associació 
Club Tennis Prats. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per la signatura del conveni. 
 
 
 
 
 
8.- 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 514 a la número 605, de l’exercici 2016. 

 
b) Al Consell Comarcal d’Osona en concepte assistència i suport en 

matèria de protecció civil, per import de 432,29 euros 
 

c) En concepte de desplaçaments per import 45,60 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	  


