ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 10/2016
Caràcter: ordinària
Data: 1 de juny de 2016
Horari: De les 19:30 hores a les 19:50 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 iniciació expedient de contractació del servei de jardineria
de l’ajuntament de Prats de Lluçanès.
6. Aprovació preu públic comandaments accés passeig Lluçanès.
7. Aprovació preus públics gots per a festes.
8. Aprovació despeses i pagaments.

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 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. 36/16.
b) Exp. 55/16.
c) Exp. 56/16.
d) Exp. 58/16.
e) Exp. 59/16.
f) Exp. 60/16.
g) Exp. 61/16.
h) Exp. 62/16.
i) Exp. 64/16.

4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL
1.- Aprovació de les hores dels professors de l’escola de música pel curs 20152016
Atesos els canvis organitzatius, la variació del nombre d’alumnes i el
percentatge d’hores lectives i no lectives, l’horari dels professors és el següent,
d’acord amb les dades facilitades per la direcció de l’escola de música:

Josep M. Cols

Rai Castells

Armand Parellada

Trini Mujal

Joan Sardans

Piano
Hores no lectives
6h 40’
Guitarra
Hores no lectives
16h 07’
Percussió
Hores no lectives
6h 47’
Llenguatges
Hores no lectives
3h 53’
Clarinet
Hores no lectives
5h 17’

6,25
0,69
6,67
14,50
1,61
16,11
7,00
0,78
7,78
3,50
0,39
3,89
4,75
0,53
5,28

La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el nou horari proposat per la direcció de l’escola de música.
Segon.- Comunicar a intervenció el nou horari per procedir al càlcul dels nous
pagaments, amb càrrec a la partida 3262,130,00.

5.- APROVACIÓ INICIACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE JARDINERIA DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Vista la necessitat de contractar el servei de jardineria de l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès donada la previsió de jubilació anticipada d’una persona de la
brigada municipal que realitzava aquestes tasques.

Ateses les característiques del servei es considera que el procediment més
adequat és el procediment negociat sense publicitat, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Atès que en el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, l’òrgan competent és la Junta de
Govern.
Atès que en data 19 de maig es va emetre Informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i
adjudicar el contracte.
Atès es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el de Prescripcions Tècniques, que han de regir
l’adjudicació del contracte.
Atès que en data 19 de maig l’Interventor va realitzar la retenció de crèdit
oportuna.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona i l’article
110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
La Junta de Govern, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat
sense publicitat, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació per al servei de jardineria de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès,
tot convocant-ne la seva licitació.
Segon.- Autoritzar, la quantia de 14.500 euros, IVA inclòs, corresponent a la
despesa de l’anualitat 2016, amb càrrec a l’aplicació 171,227 de l’estat de
despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte de jardineria de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, per procediment negociat sense publicitat,
oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Quart.- Publicar al Perfil de Contractant anunci de licitació i convidar a les
empreses perquè durant el termini de quinze dies els interessats puguin
presentar les proposicions que considerin convenients.

6.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC COMANDAMENTS PILONES D’ACCÈS AL
PASSEIG DEL LLUÇANÈS
Vist que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha instal·lat una pilona al Passeig
del Lluçanès per evitar la circulació de vehicles i que per aquest motiu es posen
a la venda comandaments a distància per a l’obertura d’aquesta pilona.
Vist que aquest preu públic es vol establir 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.- Aprovar el preu públic de 34 euros per comandament a distància.
Segon.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP de Barcelona.
7.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC GOTS PER A LES FESTES
Vist que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha adquirit gots reutilitzables per a
la seva utilització en les diferents festes que es celebrin al poble.
Vist que aquest preu públic es vol establir 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.- Aprovar el preu públic d’1 euro per got reutilitzable.
Segon.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP de Barcelona.

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 789 a la número 828, de l’exercici 2016.

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “ADHESIÓ AL
PLA DE POLÍTIQUES DE DONES I IGUALTAT DE LA COMARCA
D’OSONAA 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.

ADHESIÓ AL PLA DE POLÍTIQUES DE DONES I IGUALTAT DE LA
COMARCA D’OSONAA INTEGRACIÓ SOCIAL
Examinat l’estudi de disseny i elaboració del pla de polítiques de dones del
Consell Comarcal d’ Osona.
Atès que aquest estudi de disseny té com a objecte el de contribuir a la plena
incorporació de les dones a la societat, de manera que tinguin l’oportunitat de
desenvolupar tot el seu potencial, tot això dines les línies marca d’actuació que es
proposen en aquest pla.
Atès que el ple del Consell Comarcal va aprovar en sessió del 3 de novembre de
2010 el Pla de polítiques de dones i igualtat de la comarca d’osona.

Atès que les bases d’aquest pla han estat establertes dins les línies marc
d’actuació del pla de Polítiques de Dones 2008-2011 de l’ Institut català de les
Dones de la Generalitat de Catalunya.
Atès que és interès pel Consorci d’ Osona desenvolupar polítiques de dones
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents
ACORDS:
Primer.- L’adhesió al pla de polítiques de dones i igualtat de la comarca d’Osona.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.

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,

