
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2017 
Caràcter: ordinària 
Data:  17 de gener de 2017 
Horari: De les 16:00 hores a les 16:25 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 conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona 

i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a la realització del programa 
treball i formació. 

6. Acceptació de l’ajut del programa complementari de suport a la 
inversió local. 

7. Aprovació del preu públic del llibre “La guerra civil d’un pradenc 1936-
1939. Dietari de Joan Reixach Fornell”. 

8. Aprovar normes d’ús annex al Reglament d’ús intern del centre de 
gent gran. 

9. Aprovació despeses i pagaments. 
10. Aprovació liquidació. 



 

 

 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 de desembre 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: 
 

No n’hi ha 
 
 

3.2 COMUNICATS D’OBRA 
 

a) Exp. 121/16. 
 

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



 

 

5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS PER 
A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 
 
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a la realització del programa treball i 
formació. 
 
Atès que en el conveni s’estableixen les condicions de col·laboració entre el 
Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments de Prats de Lluçanès, Sant Agustí, 
Alpens i Oristà per la contractació d’un treballador amb una durada de 12 
mesos al 100% de la jornada, repartit entre els diferents municipis. 
 
Vist que els costos que suposa per l’ajuntament són de gestió de nòmines i 
formació del treballador, però les despeses de sou i seguretat social són 
assumides pel Consell Comarcal d’Osona amb un ajut del Servei d’Ocupació 
de Catalunya. 
 
Atès que s’ha consignat una aplicació en el pressupost de l’exercici 2017 amb 
crèdit suficient. 
 
La junta de govern, per unanimitat, adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona 
i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a la realització del programa treball i 
formació. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per la signatura de la documentació necessària. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa de 963.52€ amb càrrec al pressupost 2017. 
 
 
 
6.- ACCEPTACIÓ AJUT DEL PROGRMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A 
LA INVERSIÓ LOCAL 
 
Vista la comunicació de la Diputació de Barcelona d’atorgament d’ajut 
econòmic als governs locals per al manteniment, reparació i conservació dels 
seus equipament i infraestructures locals d’ús general. 
 



 

 

Vist que l’ajut d’aquest Programa complementari de suport a la inversió local és 
de 23.638,91€. 
 
La junta de govern, per unanimitat, adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona del Programa 
complementari de suport a la inversió local. 
 
Segon.- Comunicar l’acceptació de l’ajut a la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 
 
 
 
7.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC DEL LLIBRE “LA GUERRA CIVIL D’UN 
PRADENC 1936-1939. DIETARI DE JOAN REIXACH FORNELL” 
 
Vista la relació de Preus Públics existents al municipi i que cal incorporar un 
nou preu. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el següent preu públic 
 

- “La guerra civil d’un pradenc 1936-1939. Dietari de Joan Reixach 
Fornell”  - Autora: Roser Reixach  ....................................... 10,00€ 

  
 

Segon .- Publicar el preu públic al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
 
 
8.- APROVAR LES NORMES D’ÚS DE L’ESPAI SOCIAL ANNEXES AL 
REGLAMENT D’ÚS INTERN 
 
Vist el Reglament d’Us Intern de l’Espai Social Gent Gran del Lluçanès i la 
voluntat de modificar-lo per adaptar-lo a l’actualitat. 
 
Vista la reobertura i inauguració d’aquest centre en data 21 de gener de 2017 i 
la necessitat d’introduir un annex al reglament. 
 



 

 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les normes d’ús com annex al reglament d’ús intern del centre 
de gent gran. 
 
Segon.- Publicar-ho a la pàgina web de l’ajuntament. 
 
 
 
9.- 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 a la número 51 de l’exercici 2017, excepte 

la número 13, 14, 15 i 20.  
 

b) Al SAIAR Bonasort, en concepte de compra de petit material, per 
import de: 200,00€. 

 
 

 
10.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 
 
Vista la proposta presentada, la Junta de Govern acorda aprovar la següent 
liquidació.  
 

 
a) A la Mancomunitat d’Aigües de Merlès en concepte de liquidació 

de despeses de secretària interventora i altres despeses anuals 
de l’exercici 2017, d’acord amb l’annex, per import de 8.792,20 
euros. 

 
 
 
L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “PETICIÓ D’AJUT 
A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2016”, 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. 
 
 
PETICIÓ D’AJUT A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE  



 

 

 
Vista la resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, per la qual es 
convoquen per a l’any 2016 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a 
finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments 
d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions 
silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la prevenció d’incendis 
forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la 
transformació i comercialització del recursos forestals, del Departament 
d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vista la memòria valorada d’arranjament del camí Torrenteres a Sant Sebastià 
redactat per l’enginyer tècnic Pere Guitar.  
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la memòria valorada d’arranjament del camí Torrenteres a 
Sant Sebastià redactat per l’enginyer tècnic Pere Guitar.  
 
Segon.- Sol·licitar l’ajut a la gestió forestal sostenible 2016 al Departament 
d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

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 


