ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 6/2017
Caràcter: ordinària
Data: 4 d’abril de 2017
Horari: De les 19:30 hores a les 20:00 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen :
Membres Junta de Govern:
Isaac Peraire Soler
Anna Plans Canal
Montse Perarnau Casals

alcalde
regidora
regidora

Regidors convidats:
Montserrat Juvanteny Canal
Glòria Borralleras Soler

regidora
regidora

S’ha excusat:
Laia Font López

regidora

Secretària:
Anna Clària Vila

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Sol·licituds i comunicacions.
3. Obres
4. Aprovació preus públics diferents events
5. Aprovació Bases XXX Concurs de infantils de cartells Sant Joan i els
Elois 2017
6. Aprovació Bases XII Certament literari Sant Jordi 2017
7. Sol·licitud participació programa enxaneta
8. Aprovació despeses i pagaments

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 de març 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) Montserrat Vall Ciuró per a llicència de segregació i agrupació de finques
al carrer Hospital, 39-43

3.2 COMUNICATS D’OBRA
a) Exp. 10/17.

4.- APROVACIÓ PREUS PÚBLIC DE DIFERENTS ACTES
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 els següents preu públics
-

Preu públic per participar en la trobada de Bandes de Música...... 5€
Recital de poesia i maridatge de vins “Glops de poesia”.................. 5€
Activitats de la setmana del jovent de Prats de Lluçanès:
o
o
o
o
o

Prats bruts (gimcana)............................. 1 euro
La Bandera..............................................1 euro
Sopar jove..............................................5 euros
Concurs: qui menja més frankfurts........3 euros
Torneig de Fifa.......................................3 euros

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

5. AROVACIÓ DE LES BASES PER AL XXX CONCURS INFANTIL DE
CARTELLS DE LES FESTES DE SANT JOAN I ELS ELOIS 2017
Vistes els bases per a la convocatòria del XXX Concurs infantil de Cartells de
les Festes de Sant Joan i els Elois 2017
Atès que el termini de presentació de les obres, que s’hauran de lliurar a
l’Ajuntament
(Cal Bach, Passeig Lluçanès s/n), s’acabarà el 5 de maig a les 15 hores.
La junta de govern, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases per a la convocatòria del XXX Concurs infantil de
Cartells de les Festes de Sant Joan i els Elois 2017.
Segon.- Publicar aquestes bases a la pàgina web de l’ajuntament.

6. AROVACIÓ DE LES BASES PER AL XII CERTAMEN LITERARI DE LES
FESTES DE SANT JORDI 2017
Vistes els bases per a la convocatòria del XII Certament literari de les festes de
Sant Jordi 2017.
Atès que el termini de presentació de les obres serà el dia 19 d’abril a les
oficines de l’Ajuntament.
La junta de govern, per unanimitat, adopta els següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases per a la convocatòria del XII Certament literari de
les festes de Sant Jordi 2017.
Segon.- Publicar aquestes bases a la pàgina web de l’ajuntament.

7. SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PROGRAMA ENXANETA
	
  
L’ajuntament de Prats de Lluçanès va signar el conveni interadministratiu de
col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i
desenvolupament de diferents programes de l’àrea d’atenció a les persones
amb el Consell Comarcal d’Osona.
Aquest conveni conté diferents annexes, entre els quals hi ha l’annex 2, relatiu
al Programa Enxaneta i que el Consell Comarcal ofereix a tots els ajuntaments
amb escola d’educació primària en el seu municipi.
Aquest ajuntament ha treballat conjuntament amb l’escola Lluçanès i d’acord
amb els criteris que consten a l’annex, consideren que els compleixen i
desitgen participar en el programa.
Així mateix, l’ajuntament disposa d’aplicació pressupostària per a fer front a la
despesa que es preveu per la contractació de cada mentor.
La junta de govern, per unanimitat, adopta els següents	
  
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal d’Osona que l’ajuntament de Prats de
Lluçanès i l’escola Lluçanès puguin participar en el programa Enxaneta d’acord
amb les condicions que consten a l’annex 2 del conveni i que consta unit a
aquest acord.
Nom centre educatiu

Nom i cognoms persona de contacte

Escola Lluçanès

Sra. Natalia Franch Raurell

Segon.- L’ajuntament de Prats de Lluçanès, en cas de formar part del
programa Enxaneta, es compromet a abonar l’import de 4500 euros per mentor
contractat.

Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona i en cas de ser
acceptat, l’annex 2, quedarà unit al conveni signat entre l’ajuntament de Prats
de Lluçanès i el Consell Comarcal d’Osona el conveni de interadministratiu de
col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments de la
comarca d’Osona per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i
desenvolupament de diferents programes de l’àrea d’atenció a les persones.

8.- 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 467 a la número 503 de l’exercici 2017.

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,
Isaac Peraire Soler

La secretària interventora,

