
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 12/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 6 de juliol 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: 
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. Prorroga contracte servei fisioteràpia i gimnàs SAIAR 
6. Aprovació inicial projecte reforma local social gent gran 
7. Aprovació inicial projecte modificació urbanització sector PP2 cal 

Dama Fase 3a 
8. Aprovació preu públic per la venda de llibre. 
9. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona 
10. Aprovació despeses i pagaments. 

 
 
 
 



 

 

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 15 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 

 
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. 65/16. 
 

b) Exp.66/16. 
 

c) Exp. 68/16. 
 

d) Exp. 69/16. 
 
 

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



 

 

5.- PRORROGA CONTRACTE DE SERVEI DE FISIOTERÀPIA I GIMNÀS AL 
SAIAR 
 
Vist que per junta de govern de data 18 de febrer de 2015 es va acordar 
adjudicar el contracte per la prestació del servei de fisioteràpia i gimnàs al 
SAIAR per un termini inicial d’un any. 
 
D’acord amb la clàusula tercera del plec de clàusules administratives 
particulars el termini es prorrogable pel període d’un any. La pròrroga ha de ser 
acordada expressament d’acord amb l’article 23.2 del Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Donat que es considera convenient la pròrroga del contracte pel termini 
esmentat perquè es valora positivament aquest any de servei. 
 
Donat que la Sra. Cristina Sellas Alonso en data 23 de juny de 2016 va 
manifestar la voluntat de prorrogar el contracte. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte per a la prestació del servei de fisioteràpia i 
gimnàs al SAIAR  per un període d’un any d’acord al clàusula tercera del plec 
de clàusules administratives. 
 
Segon.- Autoritzar i comprometre la despesa corresponent a dita pròrroga. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A LA REFORMA DE 
L’ENTRADA I ADEQUACIÓ INTERIOR DEL LOCAL SOCIAL PER LA GENT 
GRAN 
 
Vist el projecte per a la reforma d’entrada i adequació interior del local social 
per a la gent gran al carrer Orient, 10. 
 
Considerant el projecte es conforme el que estableix l’article 123 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Real Decret 
3/2011, de 14 de novembre i d’acord amb el procediment que estableix  
l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 



 

 

 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte per a la reforma d’entrada i adequació 
interior del local social per la gent gran. 
 
Segon.- Publicar l’acord al BOP, al taulell d’anuncis d’aquesta corporació i a la 
web aquest acord, durant el termini de 30 dies hàbils comptats a partir del dia 
següent a la publicació als efectes de que es puguin presentar les al·legacions 
que estimi pertinents. En cas de no presentar-se al·legacions, el projecte 
s’entendrà aprovat definitivament. 
 
 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ 
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PP2 CAL DAMA FASE 3A 
 
Vista la modificació del Projecte d’urbanització del sector PP2 cal Dama Fase3. 
 
Considerant el projecte es conforme el que estableix l’article 123 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Real Decret 
3/2011, de 14 de novembre i d’acord amb el procediment que estableix  
l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació de la urbanització del 
sector PP2 cal Dama Fase3. 
 
Segon.- Publicar l’acord al BOP, al taulell d’anuncis d’aquesta corporació i a la 
web aquest acord, durant el termini de 30 dies hàbils comptats a partir del dia 
següent a la publicació als efectes de que es puguin presentar les al·legacions 
que estimi pertinents. En cas de no presentar-se al·legacions, el projecte 
s’entendrà aprovat definitivament. 
 
 
 
8.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC PER LA VENDA  LLIBRE 



 

 

 
Vist que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès disposa de l’edició del llibre. 
 

- Ermites del Lluçanès- Xavier Serra – 18€ 
 

 
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 següent preu públic: 

- Ermites del Lluçanès- Xavier Serra – 18€ 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP de Barcelona. 
 
 
 
9.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
Vist que el programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i 
emergència energètica ha acordat atorgar 14.442’84 euros a l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció del programa complementari de serveis socials 
bàsics, cohesió social i emergència energètica 
 



 

 

Segon.- Donar traslladar d’aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
 
10.- 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 931 a la número 1071 i la factura 928, de 

l’exercici 2016. 
 

b) Desplaçaments d’acord amb la documentació annexa, per import 
de: 33,78€. 

 
c) Indemnització en concepte d’assistència a tribunal de selecció 

d’acord amb el Real Decret 462/2002. 
 

-Susana Espelt ......45’89 euros 
-Xavier Barniol........42’89 euros  

 
d) Revista Caramella en concepte de subscripció anual, per import 

de: 12,00€. 
 

e) Jordi Fontquerni Bas, procurador, en concepte de provisió de fons 
per contenciós administratiu 146/16, per import de: 450€. 

 
 

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “APROVACIÓ 
DEL CONVENI ENTRE CAIXABANK I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE 
LLUÇANÈS PER A LA MILLORA DE L’ESPAI SOCIAL DE LA GENT 
GRAN”, 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. 
 
Atès que la Fundació Bancària “la Caixa” es compromet a fer una aportació de 
10.000 euros per a que reverteixin en la millora de l’espai social de la gent gran 
i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a revertir-los en obres de millora per aquest 
espai. 
 
Vist el text del conveni. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  



 

 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre la Fundació Bancària “la Caixa” i l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès per a la millora de l’espai social de la gent gran. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per la signatura del conveni. 
 
 
 

 
L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “APROVACIÓ DE 
LA MEMÒRIA VALORADA DE L’ARRANJAMENT DEL CAMI DE LA ROCA I 
DE LA PLANTA”, 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. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de 
juny de 2016 va aprovar el “Programa complementari de millora de camins 
municipal” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
 
Atès que aquest programa complementari té per finalitat contribuir al 
sosteniment de les despeses derivades de la realització d’obres de millora dels 
camins d’ús públic en àmbit no urbà per part dels ajuntaments de la 
demarcació territorial de Barcelona, 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la memòria valorada redactada per tècnic Pere Guitart Viñas 
per a l’arranjament del camí de la Roca i el camí de la Planta, l’import 
pressupostat del qual és 50.828,28 euros IVA inclós. 
 
 
Segon.- Sol·licitar l’ajut d’import 50.828,28 euros IVA inclòs IVA inclòs pel 
finançament de l’arranjament del camí de la Roca i camí de la Planta dins del 
programa PC de millora de camins municipals, del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019, de la Diputació de Barcelona. 
 
 
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	  


