
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9/2017 
Caràcter: ordinària 
Data:  16 de maig de 2017 
Horari: De les 16:00 hores a les 16:30 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 
 
S’ha excusat: 
 
 
Secretària: 
Anna Clària Vila 
 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Sol·licituds i comunicacions. 
3. Obres. 
4. Aprovació subvencions nominatives del pressupost 2017 i de les 

minutes del conveni entre l’ajuntament i les diferents entitats. 
5. Devolució de la garantia del contracte d’adquisició de lluminàries de 

l’enllumenat públic. 
6. Aprovar les bases del concurs d’Instagram. 
7. Aprovació despeses i pagaments. 

 
 

 
 



 

 

 
 

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 18 d’abril 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: 
 
No n’hi ha 
 
 

3.2 COMUNICATS D’OBRA 
 

a) Exp. 23/17. 
 

b) Exp. 29/17. 
 

 
 



 

 

4.- APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS 
NOMINATIVES DEL PRESSUPOST 2017 I DE LES MINUTES DEL CONVENI 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS I LES DIFERENTS 
ENTITATS.   
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), 
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament 
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies 
per tal que es pugui procedir a la concessió d’una subvenció per concessió 
directa, ja que es troba incorporada nominalment en el pressupost.   
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes 
subvencions s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
Atès que en el text del conveni a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la 
subvenció, es fixarà el termini d’execució de l’activitat subvencionada, el termini 
i la forma de justificació, la forma de pagament, així com la compatibilitat amb 
altres subvencions o ajudes rebudes per la mateixa finalitat. 
 
La Junta de Govern acorda per unanimitat l’adopció de la següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament de les següents subvencions per concessió 
directe:    

ACCIÓ SOCIAL 
  

231 48001 
SUBVENCIÓ FRATERNITAT DE 
MALALTS                   210,00   

    EDUCACIÓ 
   323 47900 EDUCACIO. SUBVENCIÓ FEDAC                1.500,00   

323 480 
TRANSF. SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA 
LLUÇANÈS                1.500,00   

3261 480 SUBVENCIÓ AMPA LA PITOTA                1.000,00   

    CULTURA 
   334 48001 SUBVENCIO COMISSIO DE REIS                1.000,00   

334 48002 SUBVENCIÓ COLLA GEGANTERA                   600,00   
334 48003 SUBVENCIO BASTONERS                   350,00   



 

 

 
 
Segon.- Aprovar el conveni regulador de les subvenció.  
 
Tercer.- Autoritzar i disposar les despesa descrites en l’acord primer i amb 
càrrec a l’aplicació indicada del pressupost de l’exercici 2017, per fer front a la 
subvenció que s’atorga. 
 
Quart.- Facultar a l’alcalde per la signatura del conveni. 
 
Cinquè- Requerir a les entitats per la signatura dels respectius convenis i la 
presentació de la memòria i el pressupost de despeses per l’exercici 2017.     
 
 
 
5.- DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEL CONTRACTE D’ADQUISICIÓ DE 
LLUMINÀRIES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Maria Pi Boquet en representació a 
Electricitat Boquet S.L. amb NIF B-62145503 de devolució de la garantia 
definitiva del contracte de subministrament per import de 2.149,48 euros 
adjudicat a Ledinbox S.L. i vista l’escriptura d’absorció de l’empresa Ledinbox 
S.L. per Electricitat Boquet S.L  

Considerant que mitjançant Junta de Govern Local, es va adjudicar el contracte 
administratiu de subministrament per un preu de 42.989,60 euros més 9.027,82 
euros d’IVA. 

334 48004 SUBVENCIO. DANSA I TRADICIÓ                   400,00   
334 48006 SUBVENCIO FESTA DELS BARRIS                1.250,00   
    

    ESPORTS 
   341 48001 SUBVENCIO FUTBOL                 1.950,00   

341 48002 SUBVENCIO BASQUET                1.300,00   
341 48003 SUBVENCIO CLUB PATI                1.500,00   
341 48004 SUBVENCIO PENYA BLAU GRANA                   200,00   
341 48005 SUBVENCIÓ UNIO EXCURSIONISTA                   200,00   
341 48006 SUBVENCIO CAÇADORS                   200,00   
341 48007 SUBVENCIÓ SET DE CÓRRER                   200,00   
341 48008 SUBVENCIO OCELLAIRES                   200,00   
341 48009 SUBVENCIÓ UNIO CICLISTA                   450,00   
341 48010 SUBVENCIÓ FUTBOL SALA                   300,00 
    



 

 

Atès que l'import de la garantia definitiva per garantir la correcta execució del 
contracte esmentat ascendia a 2.149,48 euros i el dipòsit de 
la garantia esmentada va ser correctament realitzat per l'adjudicatari del 
contracte administratiu. 

Vist l'informe tècnic favorable de data 3 de maig de 2017 emès per l’enginyer 
municipal pel qual informa que no es té constància de deficiències materials. 

Vist l'informe jurídic emès pel Secretari de 9 de maig de 2017 sobre el 
procediment corresponent. 

Considerant el que preveu l'article 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic -TRLCSP-, així com en allò previst als articles 61 i 
següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques -
RGLCAP-. 

La Junta de Govern acorda per unanimitat l’adopció de la següents: 
 
ACORDS 

Primer.- Autoritzar la devolució a la mercantil Ledinbox S.L amb NIF 
B65926636, en qualitat d'adjudicatari del contracte de subministrament, 
la garantia definitiva per import de 2.149,48 euros, dipositada per fer front a la 
correcta execució del referit contracte administratiu. 

Segon.- Donar trasllat a la Tresoreria de l'Ajuntament la present resolució per 
tal que procedeixi a la devolució de la garantia definitiva prestada. 

Tercer.- Notificar la present Resolució als interessats en l'expedient. 
 
 
  
6. AROVACIÓ DE LES BASES PEL CONCURS D’INSTAGRAM DE LES 
FESTES DE SANT JOAN I ELS ELOIS 2017 
 
Vistes els bases per a la convocatòria del Concurs d’Instagram de les Festes 
de Sant Joan i els Elois 2017, que comença el 12 de juny a les 00.00 i acaba el 
25 a les 23.59 hores.  
 
La junta de govern, per unanimitat, adopta els següents 
 
ACORDS: 



 

 

 
Primer.- Aprovar les bases pel Concurs d’instagram de les Festes de Sant 
Joan i els Elois 2017. 
 
 
Segon.- Publicar aquestes bases 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 661 a la número 746 de l’exercici 2017 

menys la 723 i la 739. 
 

b) Certificació número 3 de les obres de millora i regeneració del 
carrer major i la plaça de l’església per import de 109.819,77 
euros. 

 
c) Desplaçaments d’acord amb el comprovants que formen part de 

l’annex per import de: 119.50€ 
 
 

 
L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “APROVACIÓ  
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE 
PATS DE LLUÇANÈS RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE DE 
CONTRUCTIU DE ROTONDA A LA CRUïLLA DE LES CARRETERES BV-
4401, B-431 I CARRER JOSEP CIRERA”, 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  CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE PATS DE LLUÇANÈS RELATIU A LES OBRES DEL 
PROJECTE DE CONTRUCTIU DE ROTONDA A LA CRUïLLA DE LES 
CARRETERES BV-4401, B-431 I CARRER JOSEP CIRERA 
 
Vista la redacció del conveni amb la Diputació Barcelona per a la construcció 
d’una rotonda a la cruïlla de les carreteres BV-4401, B-431 i carrer Josep 
Cirera. 
 



 

 

Atès que en el pressupost de l’exercici 2017 existeix consignació 
pressupostària en l’aplicació 1531,600 per import de 89.884’76 euros. 
 
La junta de govern, per unanimitat, adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l'ajuntament Prats de Lluçanès i la Diputació 
de Barcelona per a la construcció d’una rotonda a la cruïlla de les carreteres 
BV-4401, B-431 i carrer Josep Cirera. 
 
Segon.- Facultar a l'alcalde per a la signatura del Conveni regulador de 
l’actuació esmentada a l’apartat anterior, així com per a l’adopció de les 
resolucions i la formalització dels documents públics i privats que resultin 
necessaris per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
 
 
L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “APROVACIÓ  
CONVENI REGULADOR DE LA DONACIÓ DEL FONS DEL GRUP 
D’ACTORS DEL LLUÇANÈS A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE 
LLUÇANÈS”, 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. 
 
Vist el text del conveni regulador pel qual es regula la donació que realitza el 
Grup d’Actors del Lluçanès a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès del fons 
descrit en l’annex del conveni. 
 
Vist informe favorable de l’arxiver municipal. 
 
La junta de govern, per unanimitat, adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la donació i aprovar el conveni pel qual es regula la donació 
formulada pel Grup d’Actors del Lluçanès a favor de l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès del fons documental descrit en l’annex del conveni. 
 



 

 

Segon.- Facultar a l'alcalde per a la signatura del Conveni regulador de 
l’actuació esmentada a l’apartat anterior, així com per a l’adopció de les 
resolucions i la formalització dels documents públics i privats que resultin 
necessaris per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Grup d’Actors del Lluçanès. 
 
 
 
L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “APROVACIÓ  
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PEL FUNCIONAMENT D’ESCOLES DE 
MÚSICA”, 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 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PEL FUNCIONAMENT 
D’ESCOLES DE MÚSICA  
 
Vista la convocatòria de subvenció a les corporacions locals pel sosteniment 
del funcionament de les escoles de música de la Generalitat de Catalunya. 
 
La junta de govern, per unanimitat, adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció pel funcionament de les escoles de 
música. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “APROVACIÓ  
SOL·LICITUD D’AJUTS DESTINATS A LA IMPLANTACIÓ, AMPLIACIÓ I/O 
MILLORA DE DEIXALLERIES DE RESIDUS MUNICIPALS DE L’AGÈNCIA 
DE RESIDUS DE CATALUNYA”, 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. 



 

 

Vist la convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya de la convocatòria 
d’ajuts destinats a la implantació, ampliació i/o millora de deixalleries de residus 
municipals. 
 
Vist el projecte/memòria tècnica redactat pels serveis tècnics de l’ajuntament 
on es defineixen i es valoren les actuacions objecte de la sol·licitud.  
 
La junta de govern, per unanimitat, adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Sol·licitar l’ajut de l’Agència de Residus de Catalunya de la 
convocatòria d’ajuts destinats a la implantació, ampliació i/o millora de 
deixalleries de residus municipals.  
 
Segon.- Aprovar el projecte/memòria tècnica redactat pel serveis tècnics de 
l’ajuntament. 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


