
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 11/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 15 de juny de 2016 
Horari: De les 20:00 hores a les 20:20 hores 
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen : 
 
Membres Junta de Govern: 
Isaac Peraire Soler   alcalde 
Anna Plans Canal   regidora 
Montse Perarnau Casals  regidora 
 
Regidors convidats: 
Glòria Borralleras Soler  regidora 
Montserrat Juvanteny Canal 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 conveni per la cessió d’ús gratuït de les aules de l’escola 

Lluçanès a l’associació d’educació en el lleure Esplai Paff. 
6. Aprovació conveni per la cessió d’ús gratuït d’una aula de l’escola 

Lluçanès al club Tennis Prats. 
7. Aprovació preu públic per la venda de llibres. 
8. Aprovació preus públics material per la gestió del fibrociment. 
9. Adhesió al projecte “No puc esperar!” 
10.  Adjudicació barres de bar 
11.  Barems accés al programa d’arranjament d’habitatges per a gent gran 



 

 

12. Aprovació despeses i pagaments. 
 
 

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 1 de juny 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 

 
No n’hi ha 

 
 

4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL 
 
No n’hi ha 
 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI PER LA CESSIÓ D’ÚS GRATUÏT DE LES AULES 
DE L’ESCOLA LLUÇANÈS A L’ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
ESPLAI PAFF 
 
Vista la minuta del conveni per la cessió d’ús gratuït de les aules de l’Escola 
Lluçanès a l’associació d’educació en el Lleure Esplai Paff. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 



 

 

Primer.- Aprovar el conveni per a la cessió d’ús gratuït de tres aules de l’Escola 
Lluçanès a l’associació d’educació en el lleure Esplai Paff. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per la signatura del conveni. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ CONVENI PER LA CESSIÓ D’ÚS GRATUÏT D’UNA AULA 
DE L’ESCOLA LLUÇANÈS AL CLUB TENNIS PRATS 
 
Vista la minuta del conveni per la cessió d’ús gratuït d’una aula de l’Escola 
Lluçanès al Club Tennis Prats. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni per a la cessió d’ús gratuït d’una aula de l’Escola 
Lluçanès al Club Tennis Prats. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per la signatura del conveni. 
 
 
 
7.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC PER LA VENDA  LLIBRES  
 
Vist que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès disposa de dues noves edicions de 
llibres. 

- Prats de Lluçanès – Un cop d’ull 
- Un grapat de pensaments – Mn. Josep Valls 

 
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 els següents preus públics: 

- Prats de Lluçanès – Un cop d’ull – 10€ 
- Un grapat de pensaments – Mn. Josep Valls – 4€ 

 
Segon.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP de Barcelona. 
 
 
 
8.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC PER MATERIAL PER LA GESTIÓ DEL 
FIBROCIMENT  
 
Vist que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha adquirit material per la gestió del 
fibrociment que posa a disposició de les persones que el necessitin. 
 
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 els següents preus públics: 
 

EPI (granota, mascareta, peücs)...................20€.- 
Big-Bag ADR 90x90x120...............................31€.- 
Big-Bag ADR 320x120x45.............................43€.- 

 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció. 



 

 

 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP de Barcelona. 
 
 
 
9.- ADHESIÓ AL PROJECTE “NO PUC ESPERAR!” 
 
Vist el projecte impulsat per l’associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa 
de Catalunya, que està pensat per totes aquelles persones que tenen algun 
problema mèdic, no contagiós, que han d’utilitzar urgentment un lavabo. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al projecte “No 
puc esperar!”, per la utilització dels lavabos municipals en els horaris que els 
espais municipals resten oberts. 
 
Segon.- Notificar aquests acords a l’associació de malalts de Crohn i Colitis 
Ulcerosa de Catalunya. 
 
 
 
10.- ADJUDICACIÓ BARRES DE BAR 
 
Vist que per acord de la junta de govern de data 19 de maig de 2016 es va 
aprovar les condicions del concurs per adjudicar les barres de bar de la festa 
de Sant Joan i Elois 2016 i 2017 i la Festa Major de Sant Vicenç 2017. 
 
Vist que només s’ha presentat una sol·licitud de l’associació de Cultura i Festes 
per Prats i que compleix amb els requisits establerts en les bases. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’Associació Cultura i Festes per Prats de Lluçanès les 
barres de bar de la festa de Sant Joan i Elois 2016 i 2017 i festa major de Sant 
Vicenç 2017. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’associació. 
 



 

 

 
 
11.- BAREMS D’ACCÈS AL PROGRAMA D’ARRANJAMENT 
D’HABITATGES PER A PERSONES GRANS 
 
Vist el text dels barems d’accés al programa d’arranjament d’habitatges per a 
persones gran i vista la necessitat d’establir uns paràmetres municipals per al 
coopagament. 
  
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els criteris d’accés al programa d’arranjament d’habitatges per 
a persones grans.   
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci de Serveis Socials d’Osona. 
 
 
 
12.- 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 829 a la número 927, de l’exercici 2016. 

 
b) Consell Comarcal d’Osona, en concepte de visita de comprovació 

per desenvolupar una activitat, per import de: 165€. 
 

c) Desplaçaments d’acord amb la documentació annexa, per import 
de: 156,18€. 

 
d) Òmnium Cultural en concepte d’assegurança col·lectiva, vehicle 

recollida flama del Canigó, per import de: 5€. 
 
 

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “EXEMPCIÓ DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES I DE LA 
TAXA D’OBRES PER A LA LLICÈNCIA PER AL PROJECTE OSONA, 
TERRITORI CAMPER”, 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. 



 

 

 
 

 
EXEMPCIÓ DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES I DE LA TAXA D’OBRES PER A LA LLICÈNCIA PER AL PROJECTE 
OSONA, TERRIOTRI CAMPER 
 
Vist el conveni signat entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal d’Osona pel 
finançament i execució del projecte “Osona, territori camper” que en el seu punt 
quatre estableix com a condició i obligació de l’ajuntament aquesta exempció. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’exempció de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres i de la taxa d’obres al Consell Comarcal d’Osona per a la llicència del 
projecte “Osona, territori camper”. 
 
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,     La secretària  interventora,                                                              
Isaac Peraire Soler	  


