ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2016
Caràcter: ordinària
Data: 4 de maig 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
Anna Plans Canal
Montse Perarnau Casals

alcalde
regidora
regidora

Regidors convidats:
Glòria Borralleras Soler
Montserrat Juvanteny Canal

regidora
regidora

S’han excusat d’assistir-hi:
Iolanda Roset Aligué

regidora

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 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
d’Osona i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per al finançament i
execució de les obres del projecte “Osona, territori camper” d’adequació
d’una àrea d’autocaravanes
6. Aprovació de l’atorgament de les subvencions nominatives del
pressupost 2016 i de les minutes del conveni entre l’ajuntament de Prats
de Lluçanès i diferents entitats.
7. Aprovació despeses i desplaçaments
8. Aprovació liquidacions

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 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. 35/16.
b) Exp. 37/16.
c) Exp. 38/16.
d) Exp. 36 bis/16.
e) Exp. 39/16.
f) Exp. 40/16.
g) Exp. 41/16.

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

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS PER
AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE “OSONA,
TERRITORI CAMPER” D’ADEQUACIÓ D’UNA ÀREA D’AUTOCARAVANES.
Vista la minuta del conveni que estableix les condicions de col·laboració entre
l’ajuntament de Prats de Lluçanès i el Consell Comarcal d’Osona per a
l’execució del projecte de construcció de l’àrea d’autocaravanes.
Vist que el mes d’abril del 2015 es va aprovar sol·licitar una subvenció pel
projecte “Osona, territori camper” dins la convocatòria del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya regulat per l’Ordre
EMO/47/2015, de 12 de març per al desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme. El 27 d’agost es va publicar la resolució provisional de la
convocatòria atorgant al Consell Comarcal d’Osona la subvenció demanada
per aquest projecte.
Atès que les obres contemplades en el projecte executiu “Osona, territori
camper” el qual té un cost estimat pel municipi de Prats de Lluçanès de
222.741,93 euros i l’ajuntament ha d’abonar 110.741,93€, 37.296€ abans del
30 de setembre del 2016 i la resta abans de finalitzar el setembre del 2107.
Vist que existeix suficient consignació pressupostària a l’aplicació 432,610 del
pressupost vigent.
La Junta de govern, per unanimitat del presents, pren els següents:

ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
d’Osona i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per al finançament i execució de
les obres del projecte “Osona, Territori Camper” d’adequació d’una àrea
d’autocaravanes.

Segon.- Facultar a l’alcalde per la signatura del conveni.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona.

6.- APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS
NOMINATIVES DEL PRESSUPOST 2016 I DE LES MINUTES DEL CONVENI
ENTRE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS I LES DIFERENTS
ENTITATS.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS),
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies
per tal que es pugui procedir a la concessió d’una subvenció per concessió
directa, ja que es troba incorporada nominalment en el pressupost.
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes
subvencions s’instrumentin mitjançant conveni.
Atès que en el text del conveni a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la
subvenció, es fixarà el termini d’execució de l’activitat subvencionada, el termini
i la forma de justificació, la forma de pagament, així com la compatibilitat amb
altres subvencions o ajudes rebudes per la mateixa finalitat.
La Junta de Govern acorda per unanimitat l’adopció de la següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de les següents subvencions per concessió
directe:
ACCIÓ SOCIAL
231

48001

SUBVENCIÓ FRATERNITAT DE
MALALTS

210,00

EDUCACIÓ
323

47900

323

480

EDUCACIO. SUBVENCIÓ FEDAC
TRANSF. SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA
LLUÇANÈS

1.500,00
1.500,00

3261

480

SUBVENCIÓ AMPA LA PITOTA

1.000,00

334

48001

SUBVENCIO COMISSIO DE REIS

1.000,00

334

48002

SUBVENCIÓ COLLA GEGANTERA

600,00

334

48003

SUBVENCIO BASTONERS

350,00

334

48004

SUBVENCIO. DANSA I TRADICIÓ

400,00

334

48005

SUBVENCIO. CENTRE D'ESTUDIS

500,00

334

48006

SUBVENCIO FESTA DELS BARRIS

1.250,00

334

48007

SUBVENCIÓ PERDIU KÈ

850,00

334

48008

SUBVENCIO RESILENCIA

350,00

341

48001

SUBVENCIO FUTBOL

1.950,00

341

48002

SUBVENCIO BASQUET

1.300,00

341

48003

SUBVENCIO CLUB PATI

1.500,00

341

48004

SUBVENCIO PENYA BLAU GRANA

200,00

341

48005

SUBVENCIÓ UNIO EXCURSIONISTA

200,00

341

48006

SUBVENCIO CAÇADORS

200,00

341

48007

SUBVENCIÓ SET DE CÓRRER

200,00

341

48008

SUBVENCIO OCELLAIRES

200,00

341

48009

SUBVENCIÓ UNIO CICLISTA

450,00

CULTURA

ESPORTS

Segon.- Aprovar el conveni regulador de les subvenció.
Tercer.- Autoritzar i disposar les despesa descrites en l’acord primer i amb
càrrec a l’aplicació indicada del pressupost de l’exercici 2016, per fer front a la
subvenció que s’atorga.
Quart.- Facultar a l’alcalde per la signatura del conveni.
Cinquè- Requerir a les entitats per la signatura dels respectius conveni.

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) De la factura número 606 a la número 666 i la número 478,
excepte 627, de l’exercici 2016.

b) En concepte de desplaçaments per import 62,69 euros.
c) Premi Ràmbol, per import de 200€.
d) Consorcio de compensación de seguros, en concepte de
l’accident de circulació del dia 1/10/2015, per import de: 182,41€.

8.- APROVACIÓ LIQUIDACIONS
Vistes la proposta presentada, la Junta de Govern acorda aprovar la següent
liquidació.
a) A l’institut Castell del Quer en concepte de liquidació de despeses
del 1r trimestre de 2016, per import de 7.187,29 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,
Isaac Peraire Soler	
  

La secretària interventora,

