
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 20/2016 
Caràcter: ordinària 
Data:  29 de novembre de 2016 
Horari: De les 20:30 hores a les 20:50 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. Aprovació de la línia de beques per activitats esportives 
6. Aprovació i convocatòria de les bases del 36e concurs d’aparadors de 

Nadal 
7. Aprovació despeses i pagaments. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

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. 104/16. 
 

b) Exp. 108/16. 
 

c) Exp: 115/16. 
 
 

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 la denegació de llicència per a la 
realització de les obres que a continuació s’esmenten: 

 
d) Exp. 116/16.   

 



 

 

 
3.2 COMUNICATS D’OBRA 
 

a) Exp. 112/16.  
 

b) Exp. 113/16. 
 

c) Exp. 114/16.  
 

 
4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL 
 
No n’hi ha 
 
 
5.- APROVACIÓ DE LA LÍNIA DE BEQUES PER ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
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€. 
 
Vista la valoració econòmica social, efectuada pels serveis tècnics. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar 33 de les 34 sol·licitud d’ajuts presentades a la línia de 
beques per activitats esportives als infants i adolescents del municipi amb 
necessitats socioeconòmiques per l’exercici 2016. 
 
Segon.- Aprovar un ajut de de 2.677,74€ en càrrec a la partida 331,480 del 
pressupost. 
 
Tercer.- Denegar la sol·licitud amb número de registre 2255, per superar el 
barems. 



 

 

 
Quart.- Comunicar la resolució de beques a tots els sol·licitants. 
 
 
6.- APROVACIÓ I CONVOCATÒRIA DE LES BASES DEL 36è CONCURS 
D’APARADORS DE NADAL DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Vistes les bases del 36è concurs d’aparadors de Nadal de Prats de Lluçanès, 
redactades pels serveis tècnics de la regidoria de Promoció del Municipi. 
 
Atès que existeix crèdit suficient per a la concessió d’aquesta ajuda. 
 
La junta de govern, per unanimitat,  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores de la 36e concurs d’aparadors de 
Nadal de Prats de Lluçanès del 2016. 
 
Segon.- Efectuar convocatòria per a la concessió d’ajuts consistents en 
publicitat gratuïta a la revista La Rella.  
 
Tercer.- Comunicar la convocatòria als botiguers de Prats de Lluçanès perquè 
puguin presentar les sol·licituds a aquest concurs i publicar-ho a la pàgina web 
de l’Ajuntament. 
 
 
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 1.781 a la número 1.846, de l’exercici 2016, 

excepte la número 1823.  
 

b) Quota Omnium Cultural, per import de: 100,00€. 
 

c) Desplaçaments d’acord amb l’annex, per import de: 174,57€. 
 

d) ADF del Lluçanès, en concepte de repàs i manteniment de 
camins, per import de: 345,00€. 

 



 

 

e) Biblioteca de Catalunya, en concepte de reproducció del 
document “La veu de Catalunya (fum, fum, fum), per import de: 
10€. 
 
 

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “ACCEPTACIÓ 
DEL PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA”, 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. 
 
 
ACCEPTACIÓ DEL PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA  
 
Vist  que en la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 24 de 
novembre es va concedir a l’ajuntament de Prats de Lluçanès un crèdit de 
caixa per import de 175.000€ per finançar “Inversions 2016”.  
 
Atès que aquesta corporació ja té pressupostat aquest crèdit en el pressupost 
2016.  
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar el préstec Caixa Crèdit de la Diputació de Barcelona per 
import de 175.000€ per finançar “Inversions 2016”.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord al 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 


