
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 21/2016 
Caràcter: ordinària 
Data:  21 de desembre de 2016 
Horari: De les 20:00 hores a les 20:25 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 i convocatòria de les vases del 31è concurs de pintura 

ràpida de Prats de Lluçanès. 
6. Aprovació i convocatòria de les bases del 2n concurs de dibuix infantil i 

juvenil de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès 
7. Aprovació del contracte de subministrament d’aigua al polígon 

industrial Les Saleres. 
8. Aprovació subvenció del Club Tennis Prats. 
9. Aprovació de l’adhesió al protocol d’execució de les diligències de 

llançament als partits judicials de Catalunya. 
10. Aprovació del pla municipal de prevenció d’incendis forestals. 



 

 

11.  Adhesió al contracte derivat 2015.05 de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local 
a l’empresa Endesa Energia SAU (Exp. 2015.05) 

12. Aprovació del conveni a formalitzar entre l’ajuntament de Prats de 
Lluçanès i el Consorci del Lluçanès per la prestació del servei 
d’envelliment actiu al Lluçanès. 

13. Aprovació atorgament de subvencions per empreses que creïn 
ocupació. 

14. Aprovació despeses i pagaments. 
 
 

 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 29 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 
 
1.- En data 2 de desembre de 2016, amb registre d’entrada número 2814, la 
gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de 
Barcelona, comuniquen l’autorització a Bovigras SL, de les obres de 
pavimentació d’accés existent a la carretera B-432, del terme municipal de 
Prats de Lluçanès. 
 
2.- En data 15 de desembre de 2016, amb registre d’entrada número 2900, el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya en que comuniquen l’autorització d’aprofitament forestal presentada 
pel senyor Ramon Canal Casafort en el TM de Prats de Lluçanès. 
 
 

 



 

 

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. 117/16.  
 

b) Exp. 118/16.  
 

c) Exp. 119/16. 
 

d) Exp. 120/16. 
 

 
3.2 COMUNICATS D’OBRA 
 

a) Exp. 123/16.  
 

 
 

4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL 
 
No n’hi ha 
 
 
 
5.- APROVACIÓ I CONVOCATÒRIA DE LES BASES DEL 31è CONCURS DE 
PINTURA RÀPIDA DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Vistes les bases del 31è concurs de pintura ràpida de Prats de Lluçanès, 
redactades pels serveis tècnics. 
 
Atès que s’ha consignat una aplicació en el pressupost de l’exercici 2017 amb 
crèdit suficient. 
 
La junta de govern, per unanimitat,  
 
ACORDS: 
 



 

 

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores de la 31è concurs de Pintura Ràpida  
de Prats de Lluçanès del 2017. 
 
Segon.- Aprovar la despesa del primer premi de 500€ amb càrrec al 
pressupost 2017.  
 
Tercer.- Comunicar la convocatòria perquè les persones interessades puguin n 
presentar les sol·licituds a aquest concurs i publicar-ho a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ I CONVOCATÒRIA DE LES BASES DEL 2n CONCURS DE 
DIBUIX INFANTIL I JUVENIL DE SANT VICENÇ DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Vistes les bases del 2n concurs de dibuix infantil i juvenil de Sant Vicenç de 
Prats de Lluçanès, redactades pels serveis tècnics. 
 
Atès que s’ha consignat una aplicació en el pressupost de l’exercici 2017 amb 
crèdit suficient. 
 
La junta de govern, per unanimitat,  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores del 2n concurs de dibuix infantil i 
juvenil de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès del 2017. 
 
Segon.- Comunicar la convocatòria perquè les persones interessades puguin n 
presentar les sol·licituds a aquest concurs i publicar-ho a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
 
 
 
7.- APROVACIÓ DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA AL 
POLÍGON INDUSTRIAL LES SALERES 
 
Vist que en el Polígon Industrial les Saleres s’està construint la zona de les 
autocaravanes, la qual necessita de subministrament d’aigua. 
 
Vist el model de contracte de subministrament número 9655435 presentat per 
SOREA. 
 



 

 

La junta de govern, per unanimitat,  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el contracte de subministrament d’aigua al Polígon Industrial 
les Saleres per la zona d’autocaravanes. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a SOREA. 
 
 
 
8.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ CLUB TENNIS PRATS 
 
En data 13 d’octubre de 2016, per part de l’Associació Club Tennis Prats, es va 
entrar una instància a l’Ajuntament les activitats que han portat a terme durant 
aquest exercici 2016 i per part de l’entitat es fa una sol·licitud de col·laboració 
econòmica de 850€ per la finançar part de les activitat realitzades, entenent  
que aquestes actuacions gaudeixen de caràcter públic i social, fan aconsellable 
la participació de la Corporació en aquest projecte de manera extraordinària i 
urgent.  
 
Atès el que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions que estableix que amb caràcter excepcional es 
podran concedir de forma directa subvencions en que s’acreditin raons 
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres que dificultin la seva 
convocatòria pública. 
 
Atès el que disposa l’article 122 del ROAS i 240 de la LMRLC i que existeix 
consignació pressupostària en l’aplicació 341,480. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar  la concessió de 850 euros al Club Tennis Prats  amb caràcter 
extraordinari. 
 
Segon.- Comunicar l’acord a les parts interessades. 
 
 
9.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES 
DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE 
CATALUNYA 



 

 

 
Vist el protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials 
de Catalunya en que s’ha adherit el Consell Comarcal d’Osona en 
representació del municipi de Prats de Lluçanès. 
 
Vist que l’objecte d’aquest protocol és coordinar l’acció de les institucions 
signants en l’execució de les diligències de llançament que disposen els jutjats i 
realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les 
famílies o les persones en situació de vulnerabilitat social pendents d’una 
diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució  
hipotecària o similar. 
 
La junta de govern, per unanimitat,  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal d’Osona al protocol 
d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
 
 
10.- APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS. 
 
Vist el pla municipal de prevenció d’incendis forestals redactat per l’ADF 
Lluçanès  pel període 2016-2020.  
 
La junta de govern, per unanimitat,  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el pla municipal de prevenció d’incendis forestals redactat per 
l’ADF Lluçanès  pel període 2016-2020.  
l’adhesió del Consell Comarcal d’Osona al protocol d’execució de les 
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’ADF del Lluçanès. 
 
 
 



 

 

11.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES  
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI 
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05) 
 
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats 
en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) 
AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) 
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas 
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: 
Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la 
formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 
27 d’octubre de 2016. 
 
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a 
tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat 
per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en 
virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 
de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc 
pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a 
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots 
que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 
25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva 
referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles 
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels 
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de 
realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord 
marc.  
 
En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat 
referenciat a l’apartat anterior.  



 

 

 
 
Fonaments de Dret.- 
 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 
2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc 
pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de 
la Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de 
contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 
 
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en 
relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en 
un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, 
i resta de normativa concordant aplicable.  
 
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta 
de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el 
règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles 
aplicables de Llei d’organització comarcal. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment,  
 
La Junta de Govern, per unanimitat 
 
ACORDS 
 
Primer.- Que el municipi de Prats de Lluçanès s’adhereix al contracte derivat 
(Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini 
de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, 
d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per 
lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 



 

 

	  
Lot	  1	  Baixa	  Tensió	  (BT):	  
	  

Baixa	  tensió:	   Tarifa/període	  
Preu	  Adjudicat	  

€/MWh	  
Sublot	  BT1	   2.0A	   112,158	  

Sublot	  BT2	   2.0DHAP1	   136,573	  

Sublot	  BT3	   2.0DHAP2	   56,843	  

Sublot	  BT4	   2.0DHSP1	   135,3	  

Sublot	  BT5	   2.0DHSP2	   64,3	  

Sublot	  BT6	   2.0DHSP3	   52,7	  

Sublot	  BT7	   2.1A	   128,298	  

Sublot	  BT8	   2.1DHAP1	   150,298	  

Sublot	  BT9	   2.1DHAP2	   72,198	  

Sublot	  BT10	   2.1DHSP1	   150,298	  

Sublot	  BT11	   2.1DHSP2	   79,398	  

Sublot	  BT12	   2.1DHSP3	   64,898	  

Sublot	  BT13	   3.0AP1	   97,098	  

Sublot	  BT14	   3.0AP2	   83,098	  

Sublot	  BT15	   3.0AP3	   55,458	  
	  
Lot	  2	  Alta	  Tensió	  (AT):	  	  
	  

Alta	  tensió:	   Tarifa/període	   Preu	  Adjudicat	  
€/MWh	  

Sublot	  AT1	   3.1AP1	   86,409	  

Sublot	  AT2	   3.1AP2	   78,578	  

Sublot	  AT3	   3.1AP3	   60,419	  

Sublot	  AT4	   6.1AP1	   102,467	  

Sublot	  AT5	   6.1AP2	   85,326	  

Sublot	  AT6	   6.1AP3	   78,542	  

Sublot	  AT7	   6.1AP4	   68,951	  

Sublot	  AT8	   6.1AP5	   62,489	  

Sublot	  AT9	   6.1AP6	   53,382	  

	  
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la 
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment 
derivat (Exp.2015.05 D1). 
 
 
Preus del terme de potència: 
	  

Baixa	  tensió	  	   €/kW	  i	  any	  



 

 

Tarifa	   Període	  1	   Període	  2 Període	  3 
2.0	  A	   38,043426	   	   	  

2.0	  DHA	   38,043426	   	   	  

2.0	  DHS	   38,043426	   	   	  

2.1	  A	   44,444710	   	   	  

2.1	  DHA	   44,444710	   	   	  

2.1	  DHS	   44,444710	   	   	  

3.0	  A	   40,728885 24,437330 16,291555 

	  

Alta	  tensió	  	   €/kW	  i	  any	  

Tarifa	   Període	  1	   Període	  2 Període	  3 Període	  4 Període	  5 Període	  6 
3.1	  A	   59,173468 36,490689 8,367731 	   	   	  

6.1	  A	   39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

	  
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 
de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de 
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa 
Energia SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica-, que s'imputarà, dins del pressupost 
municipal de  l'any 2017. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al 
CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona) i al Consell 
Comarcal d’Osona (Agència Local de l’Energia d’Osona), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
 
 
12.- APROVACIÓ DEL CONVENI A FORMALITZAR ENTRE  
L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS I EL CONSORCI DEL 
LLUÇANÈS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENVELLIMENT ACTIU AL 
LLUÇANÈS. 

 
El Consorci del Lluçanès a través del projecte d’Atenció a les Persones ha 
iniciat el servei  d’Envelliment Actiu a alguns municipis del Lluçanès. L’objectiu 
del projecte Envelliment Actiu al Lluçanès és el d’atenció a persones grans a 



 

 

través de sessions de treball en aspectes físics, cognitius i formatius i així 
arribar a un major nombre de població gran per tal de prevenir situacions de 
dependència i necessitat.  
 
El servei es realitzarà únicament en aquells municipis que ho desitgin i tinguin 
necessitat i sempre es programarà les sessions conjuntament amb el propi 
Ajuntament. Aquest estarà coordinat i desenvolupat per personal del Consorci 
del Lluçanès el qual prestarà el servei d’atenció directe als usuaris del servei. 
 
Donat que és un servei d’interès comú i que la col·laboració mútua pot ser 
valuosa i eficaç pels habitants dels municipis respectius i congruent amb les 
finalitats del Consorci del Lluçanès, es creu oportú la realització d’un conveni 
que reguli les obligacions de les parts així com els condicionants de la 
prestació del servei. 

 

La Junta de Govern, per unanimitat, adopta els següents  

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre el Consorci del Lluçanès i l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès per la prestació del servei d’Envelliment Actiu al Lluçanès. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a subscriure l’esmentat conveni i quants 
documents calguin per a l'execució  dels presents acords 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consorci del Lluçanès. 
 
 
 
13.- APROVACIÓ ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER EMPRESES QUE 
CREIN OCUPACIÓ. 
 
Vist que el Ple de 30 de juny es van aprovar les bases reguladores 
específiques de la convocatòria de subvencions per a les empreses que creïn 
ocupació. 
 
Vist que durant l’exercici 2016 s’han presentat les següents sol·licituds, que 
compleixen amb els requisits de les bases reguladores: 
 
 1.- Núm. Registre Entrada: 2646  
 2.- Núm. Registre Entrada: 2826  



 

 

La Junta de Govern, per unanimitat, adopta els següents  

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les sol·licituds presentades i concedir les següents 
subvencions amb càrrec a la partida 433,470. 
 

1.- Núm. Registre Entrada: 2646 – 300€ anuals, des de 1/4/2016 fins 
31/3/2017 
2.- Núm. Registre Entrada: 2826  - 600€ anuals, des de 1/5/2016 fins el 
30/4/2017 

 
Segon.- Es realitzarà un pagament del 50% abans de finalitzar l’exercici i un 
50% una vegada finalitzat el període si s’han complert les condicions. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones beneficiaries. 
 
 
14.- 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 1.8471 a la número 1.988, de l’exercici 

2016, excepte la número 1855.  
 

b) Al Consorci del Lluçanès en concepte del servei d’assessorament 
en matèria urbanística, els mesos de setembre, octubre i 
novembre 2016, per import de: 4.074,30€. 

 
c) Associació Catalana d’Escoles de Música, en concepte d’alta de 

soci, per import de: 281,00€ 
 

d) Desplaçaments d’acord amb l’annex, per import de: 24,44€. 
 

e) Al Consell Comarcal d’Osona en concepte de compra conjunta de 
sal per a desgel, per import de: 742,94€. 
 
 
 
 
 
 



 

 

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ”, 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 LIQUIDACIÓ 
 
Vista la proposta presentada, la Junta de Govern acorda aprovar la següent 
liquidació.  
 

 
a) Al Consorci del Lluçanès en concepte de liquidació de despeses 

de secretaria intervenció del segon semestre de 2016, per import 
de 9.100,00 euros. 

 
 

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 


