
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 14/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 3 d’agost de 2016 
Horari: De les 19:00 hores a les 19:40 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 
Laia Font López   regidora 
 
Regidores convidades: 
Montserrat Juvanteny Canal regidora 
Glòria Borralleras Soler  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 del conveni de col·laboració entre la diputació de Barcelona 

i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a la prestació del serveis de 
lectura mitjançant Bibliobús. 

6. Aprovació del conveni de col·laboració entre Generalitat i l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès per al projecte TR3S 

7. Adjudicació del contracte de servei de jardineria  
8. Aprovació despeses i pagaments. 

 



 

 

 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 20 de juliol 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 
 
Autorització d’obres a l’empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 
SAU dintre del projecte de conservació i semiintegral. Plantacions. Conservació 
de plantacions i mesures correctores d’impacte ambiental d’obres a les 
carreteres C-62, C-154, BP 4653, Bv-4405. 
 
 
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. 82/16. 
 
b) Exp. 80/16.  

 
 
 

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



 

 

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS DE LECTURA MITJANÇANT 
BIBLIOBUS. 
 
En el marc de les funcions de coordinació, assistència i cooperació municipal 
que presta la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de 
Biblioteques, per a prestar el servei de biblioteca pública a tot el territori, 
proposa un conveni de col·laboració que estableix els termes per a la prestació 
del servei de Bibliobús al nostre municipi. 
 
Vist el text del conveni. 
 
Vist tot l’anterior es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a la prestació del servei de lectura 
mitjançant Bibliobus. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Cultura i Educació i Esports de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT 
EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE 
LLUÇANÈS PER AL PROJECTE TR3S. 
 
En conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i aquest 
ajuntament per al projecte TR3S d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat 
d’Educació Secundària signat el 22 de novembre de 2006, en el marc dels 
programes de diversificació curricular, és vigent fins el curs 2015-2016 i per 
tant, el que ara es vol formalitzar és la pròrroga als cursos 2016-2017 i 2017-
2018 
 
Vist el text del conveni i atesa la volunta de prorrogar aquest acord.  
 
Vist tot l’anterior es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents, 



 

 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i aquest ajuntament per al projecte TR3S d’atenció educativa a 
la diversitat de l’alumnat d’Educació Secundària signat el 22 de novembre de 
2006, en el marc dels programes de diversificació curricular, és vigent fins el 
curs 2015-2016 i per tant, el que ara es vol formalitzar és la pròrroga als cursos 
2016-2017 i 2017-2018. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
7.- ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE JARDINERIA DE L’AJUNTAMENT DE 
PRATS DE LLUÇANÈS  
 
Vist que la Junta de govern de data 1 de juny de 2016 va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació del servei de jardineria de l’ajuntament, juntament 
amb el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions 
tècniques. 
 
Vista l’acta de constitució de la mesa de contractació i l’obertura de les ofertes 
del sobre 1 i 2 de data 13 de juliol de 2016, per la qual es conclou que han 
presentat la seva oferta dues empreses. 

- Ricard Gomis Solanas 
- David Amblàs Estrada 

 
Vist que l’informe tècnic que valora els criteris de judici de valor empatant als 
dos licitadors amb 25 punts. 
 
Vista l’acta de constitució de la mesa de contractació de data 1 d’agost de 2016 
i l’obertura de l’oferta del sobre 3 pel qual d’acord amb l’oferta econòmica 
presentada s’atorga la següent puntuació:  

- Ricard Gomis: 60 punts 
- David Amblàs: 50,97 punts 

 
Essent la puntuació final la següent: 

- Ricard Gomis: 85 punts 
- David Amblàs: 75,97punts 

 
Examinada la documentació que consta a l’expedient i de conformitat amb el 
que s’estableix a l’article 151 i allò que estableix la Disposició Addicional 



 

 

Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 

 
Primer.- Adjudicar a Ricard Gomis Solanas el servei de jardineria de 
l’ajuntament de Prats de Lluçanès per un import de 26.015 € IVA inclòs.  
 
Segon.- Notificar l’adjudicació a Ricard Gomis Solanas i citar-la per la signatura 
del contracte que s’haurà d’efectuar no més tard de quinze dies següents a la 
recepció de la notificació. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la resta d’empreses o persones que han 
presentat oferta. 
 
 
 
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 1172 a la número 1226, de l’exercici 2016, 

excepte la 1188 i la 1192. 
 

b) Contractació assegurança responsabilitat civil per cancel·lació 
actes per pluja, per import 371,53 euros. 

 
c) Desplaçaments d’acord amb la documentació annexa, per import 

de: 19€. 
 
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	  


