ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 9/2016
Caràcter: ordinària
Data: 19 de maig de 2016
Horari: De les 18:00 hores a les 18:30 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen :
Membres Junta de Govern:
Isaac Peraire Soler
Anna Plans Canal
Montse Perarnau Casals
Iolanda Roset Aligué

alcalde
regidora
regidora
regidora

Regidors convidats:
Glòria Borralleras Soler
Montserrat Juvanteny Canal

regidora
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 preu públic entrades Festa Major.
6. Aprovació del conveni de subvenció entre l’associació de botiguers i
comerciants de Prats de Lluçanès i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
per a la gestió de la dinamització del centre comercial urbà de Prats de
Lluçanès.
7. Aprovació despeses i desplaçaments
8. Aprovació liquidacions

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 4 de maig 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. 30/16.
b) Exp. 42/16.
c) Exp. 43/16.
d) Exp. 44/16.
e) Exp. 45/16.
f) Exp. 46/16 .
g) Exp. 48/16.

h) Exp. 49/16.
i) Exp. 50/16.
j) Exp. 52/16.
k) Exp. 53/16.
l) Exp. 54/16.

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

5.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC ENTRADES FESTA MAJOR
Vist que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès té aprovat un preu públic per la
venda d’entrades en els concerts organitzats per l’Ajuntament.
Vist que aquest preu públic es vol modificar i 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.- Modificar el preu públic per la venda d’entrada de concerts:
- Venda anticipada: 10€.
- Venda a taquilla: 13€.
Segon.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.

Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP de Barcelona.

6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE SUBVENCIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE
BOTIGUERS I COMERCIANTS DE PRATS DE LLUÇANÈS I
L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS PER A LA GESTIÓ DE LA
DINAMITZACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL URBÀ DE PRATS DE
LLUÇANÈS.
Vista la minuta del conveni que estableix les condicions de col·laboració entre
l’ajuntament de Prats de Lluçanès i la Unió de Botiguers i Comerciants de
Prats de Lluçanès per la dinamització del centre comercial urbà de Prats de
Lluçanès.
Vist que el mes de febrer de 2016 es va sol·licitar una subvenció de suport en
la gestió de la dinamització en un centre comercial urbà a la Diputació de
Barcelona, per realitzar una actuació conjunta entre la Unió de Botiguers,
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
La Junta de govern, per unanimitat del presents, pren els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Prats de
Lluçanès i la Unió de Botiguers i Comerciants de Prats de Lluçanès per la
dinamització del centre comercial urbà de Prats de Lluçanès.
Segon.- Facultar a l’Alcale per la signatura del conveni.
Tercer.- Notificar el present acord a la Unió de Botiguers de Prats de Lluçanès i
la Diputació de Barcelona.

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 667 a la número 788, de l’exercici 2016.

8.- APROVACIÓ LIQUIDACIONS
Vistes les propostes presentades, la Junta de Govern acorda aprovar la
següent liquidació.
a) Al Consorci del Lluçanès en concepte de liquidació de despeses
de secretaria intervenció del 1r trimestre de 2016, per import de
3.900,00 euros.
b) A la Mancomunitat d’Aigües de Merlès en concepte de liquidació
de les despeses 2015, per import de 7.225€.

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,

