
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2017 

Caràcter: ordinària 
Data:  7 de febrer 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 

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 Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.   

6. Aprovació despeses i pagaments. 

7. Aprovació liquidació. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 17 de gener  de 2017.  

 

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. 7/17. 

 

  

3.2 COMUNICATS D’OBRA 

 

No n’hi ha. 

 

 

 

4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL 
 

No n’hi ha 

 



 

 

 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE 
LLUÇANÈS  
 

Vist el conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Prats de 

Lluçanès, l’objecte del qual es establir i regular la col·laboració entre les dues 

administracions facilitant la instal·lació d’una unitat administrativa que doni 

serveis a la comarca.   

 

Atès que en el conveni s’estableixen les condicions de col·laboració entre les 

administracions. 

 

La junta de govern, per unanimitat, adopta els següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès.  

 

Segon.- Facultar l’Alcalde per la signatura de la documentació necessària. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
 
 
 
6.- 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 52 a la número 194 de l’exercici 2017, 

excepte la número 101, 102 i 103.  

 



 

 

b) Al Consell Comarcal d’Osona, en concepte d’aportació del 25% 

en les obres d’arranjament del camí de Sant Andreu de Llanars, 

per import de: 208,72€. 
 

c) Al Consorci del Lluçanès, en concepte d’aportació municipal de 

l’exercici 2017, per import de: 47.452,50€. 
 

d) Al Consorci del Lluçanès, en concepte dels calendaris “Miradors 

del Lluçanès” 2017, per import de: 2.447,90€. 
 

e) Desplaçaments, d’acord amb l’annex adjunt, per import de: 

83,22€. 
 

f) Al Fons de Cooperació al Desenvolupament, en concepte de 

quota de soci, per import de: 450,00€. 

 
g) A l’Associació Catalana de Municipis, en concepte de quota 

d’associat a l’Associació Catalana de Municipis per a l’any 2017, 

per import de: 527,00€. 

 
h) A Queralt Soler, en concepte de xerrada sobre fosses comunes, 

per import de: 100,00€  

 
 
 
 

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “APROVACIÓ 
PREU PÚBLIC DINAR CARNESTOLTES”, 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 PREU PÚBLIC DINAR CARNESTOLTES  
 
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 
 

- Dinar carnestoltes ...................................................... 5,00€ 



 

 

  
 

Segon .- Publicar el preu públic al Butlletí Oficial de la Província 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 
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