
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 16/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 7 de setembre de 2016 
Horari: De les 19:00 hores a les 19:30 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 
Glòria Borralleras Soler  regidora 
 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
Laia Font López   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 despeses i pagaments. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 31 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. 81/16.  
 

b) Exp. 83/16. 
 

c) Exp. 84/16. 
 

d) Exp. 86/16.  
 

 
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 l’arxiu de sol·licitud de llicència per 
a la realització de les obres que a continuació s’esmenten: 
 



 

 

a) En data 10 de maig de 2016 es sol·licita llicència d’obra major per a la 
construcción d’un cobert de fusta per barbacoa d’uns 20m2 desmuntable al 
Passeig del Lluçanès, 27. 
 

En data 18 de maig de 2016 es notifiquen les deficiències s’acord amb 
l’informe de l’arquitecte municipal i es concedeix 10 dies hàbils per a 
subsanar-les. 

 
Vist que ha passat amb escreix aquest termini i no s’han subsanat. 

 
Vist tot l’anterior es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents, 

 
Primer.- Arxivar la sol·licitud de llicència d’obra 47/2016 per a la construcción 
d’un cobert desmuntable per barbacoa atès que, un cop transcorregut el termini 
per a subsanar les deficiències notificades en data 18 de maig de 2016, 
aquestes no s’han subsanat. 

 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat. 
 

 
4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL 
 
No n’hi ha 
 
 
 
5.- 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 1.364 a la número 1.399, de l’exercici 2016. 

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

de: 9€. 
 

c)  Certificat de proves prèvies i acta posada en servei de la cuina 
de l’escola per import de 18’80 euros a Repsol Butano.  

 
 
L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “APROVACIÓ 
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL CONSORCI DEL LLUÇANÈS I 
L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS, DE LLUÇÀ, DE SOBREMUNT I 
DE SANT FELIU SASSERRA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D'ASSESSOAMENT EN MATÈRIA URBANÍSTICA”, 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. 
 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL CONSORCI DEL 
LLUÇANÈS I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS, DE LLUÇÀ, DE 
SOBREMUNT I DE SANT FELIU SASSERRA PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D'ASSESSOAMENT EN MATÈRIA URBANÍSTICA 
 
Donada la necessitat de varis ajuntaments de disposar del servei 
d’assessorament en matèria urbanística es considera que la millor manera 
d’aconseguir-ho era mitjançant la contractació d’un arquitecte tècnic o 
arquitecte per part del Consorci i que aquest donés servei als diferents 
ajuntaments que en aquest conveni es detallen. 
 
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 del consorci del Lluçanès i 
l’ajuntament de Prats de Lluçanès, de Lluçà, de Sobremunt i de Sant Feliu 
Sasserra per a la prestació del servei en matèria urbanística. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consorci del Lluçanès. 
 
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	  


