ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 15/2016
Caràcter: extraordinària
Data: 31 d’agost 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
Laia Font López

alcalde
regidora
regidora
regidora

Regidors convidats:
Montserrat Juvanteny Canal
Glòria Borralleras Soler

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 sol·licitud de subvenció per despeses de reparació,
manteniment i conservació del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya pel període 2016-2017.
6. Modificació preu públic dinar acompanyants festa dels avis.
7. Aprovació despeses i pagaments.

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 3 d’agost 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. 71/16.

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

5.- APROVACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER DESPESES DE
REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA PEL PERÍODE 2016-2017.
Vista la convocatòria i les bases reguladores de la línia de subvencions per a
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya (PUOSC) pel període 2016-2017.

Vista la memòria la memòria descriptiva de les despeses en reparació,
manteniment i conservació de l’ajuntament de Prats de Lluçanès.
La Junta de Govern, per unanimitat, l’adopta dels següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per a despeses de reparació,
manteniment i conservació del PUOSC pel període 2016-2017.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya .

6.- MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC DINAR ACOMPANYANTS FESTA DELS
AVIS
Vist que s’organitza anualment la festa dels avis i el preu del dinar per
l’acompanyant està estipulat amb 20€ i es preveu enguany que sigui inferior el
cost.
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 dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer. Modificar el preu públic del dinar per acompanyant de la festa dels avis
a 15€.
Segon.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal.
Tercer. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció municipal.

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 1228 a la número 1363, de l’exercici 2016.
b) Associació pel desenvolupament rural de la Catalunya Central, en
concepte de la quota 2016, per import de:100€.

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,

