
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 17/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 21 de setembre 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 
Laia Font López   regidora 
 
Regidors convidats: 
Montserrat Juvanteny Canal regidora 
Glòria Borralleras Soler  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. Sol·licitar autorització fira Santa Llúcia 
6. Aprovació bases reguladores de la línia de beques per activitats 

esportives per a infants i adolescents de famílies amb necessitats 
socioeconòmiques. 

7. Aprovació despeses i pagaments. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 7 de setembre 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 
 
1.- Resolució de 8 de setembre del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques la inscripció del atermenament entre els termes municipals d’Oristà i 
Prats de Lluçanès. 
 
 
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. 87/16. 
 

b) Exp. 88/16. 
 

c) Exp. 89/16. 
 

d) Exp. 90/16. 
 

e) Exp. 91/16. 
 

f) Exp. 92/16.  



 

 

 
g) Exp. 93/16. 

 
h) Exp. 94/16. 

 
i) Exp. 95/16. 

 
j) Exp. 96/16. 

 
k) Exp. 97/16. 

 
l) Exp.98/16. 

 
m) Exp. 99/16. 

 
 

 
4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL 
 
No n’hi ha 
 
 
 
5.-SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ FIRA DE SANTA LLÚCIA 2016 
 
Atès que el dia 11 de desembre, es pretén celebrar la Fira de Santa Llúcia 
2016, que es ve realitzant des de temps immemorial i amb la previsió d’efectuar 
una exposició de bestiar porcí, oví, cabrum, èquid, conills i aus necessitant el 
permís del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

 
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, adopta el següent: 

 
ACORD 

 
Únic.- Sol·licitar autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per a la celebració de la Fira de 
Santa Llúcia el 11 de desembre de 2016. 
 
 
 
6.- APROVAR LES BASES REGULADORES DE LA LINIA DE BEQUES PER 
A ACTIVITATS ESPORTIVES PER A INFANTS I ADOLESCENTS DE 
FAMILIES AMB NECESIETATS SOCIECONÒMIQUES – 2016 
 



 

 

Atès que la Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès, per un import màxim de 3.500€ per a beques per 
activitats esportives per a infants i adolescent de famílies amb necessitats 
socioeconòmiques de Prats de Lluçanès per aquest any 2016. 
 
Vistes les Bases Reguladores de la línia de beques elaborades pels serveis 
tècnics del Consorci del Lluçanès. 
  
Atès que existeix crèdit suficient a la partida 331,480, per la concessió de les 
citades subvencions amb un import màxim de 3.500,00€. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores de les a línia de beques per activitats 
esportives als infants i adolescents del municipi amb necessitats 
socioeconòmiques per l’exercici 2016. 
 
Segon.- Efectuar convocatòria per a la concessió de beques per activitats 
esportives. 
 
Tercer.- Comunicar la convocatòria de beques a tots els pares o tutors legals 
dels infants i adolescents del municipi de Prats de Lluçanès perquè puguin 
presentar les seves sol·licituds fins al 11 d’octubre de 2016, així com la 
publicació en el taulell d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
 
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 1.401 a la número 1.510, excepte la 1.402  

de l’exercici 2016. 
 

b) Agendes escolars 2016-2017 al Consorci del Lluçanès 200€. 
 

 
 

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “APROVACIÓ DE 
AL PROGRAMA ENXANETA I APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT”, 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 PROGRAMA ENXANETA I APORTACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT 
 
Vist el projecte presentat pel Consell Comarcal d’Osona que representa un 
model d’acompanyament a l’èxit acadèmic de l’alumnat d’Osona i vist l’annex 2 
del programa enxaneta. 
  
Atès que aquesta corporació està interessada en participar en aquest projecte. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al programa enxaneta i realitzar una aportació de 
4.500 euros que es realitzarà en pagament fraccionat. 
 
Segon.- Comunicar 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	  


