ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 10/2017
Caràcter: ordinària
Data: 6 de juny 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
Anna Plans Canal
Montse Perarnau Casals
Laia Font López

alcalde
regidora
regidora
regidora

Regidors convidats:
Montserrat Juvanteny Canal
Glòria Borralleras Soler

regidora
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 del conveni de col·laboració per l’assessorament,
col·laboració i desenvolupament de programes en matèria d’energia i
compatibilitat energètica de l’agència local de l’energia d’osona
(ALEO)
5. Convalidar l’aprovació del programa anual 2017 del pla marc de
l’associació de propietaris forestals del Lluçanès
6. Aprovació despeses i pagaments.
7. Aprovació liquidacions.

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 16 de maig 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. 33/17.
b) Exp. 42/17.

3.2 COMUNICATS D’OBRA
a) Exp. 32/17.
b) Exp. 34/17.
c) Exp. 37/17.

d) Exp. 38/17.
e) Exp. 39/17.
f) Exp. 40/17.

4.APROVACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
PER
L’ASSESSORAMENT, COL·LABORACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
PROGRAMES EN MATERIA D’ENERGIA I COMPATIBILITAT ENERGÈTICA
DE L’AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA D’OSONA (ALEO)
Vist el text del conveni de col·laboració per l’assessorament, col·laboració i
desenvolupament de programes en matèria d’energia i compatibilitat
energètica de l’Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO).
Vist que existeix consignació pressupostària en l’aplicació 462,465 de
l’exercici 2017.
La junta de govern, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per l’assessorament, col·laboració
i desenvolupament de programes en matèria d’energia i compatibilitat
energètica de l’Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO).
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 l’Agència Local de l’Energia d’Osona
(ALEO).

5.- CONVALIDAR L’APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL 2017 DEL PLA
MARC DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DEL LLUÇANÈS
Vista la comunicació de la Diputació de Barcelona per convalidar l’aprovació
del Programa Anual per a l’any 2017 del Pla Marc de l’Associació de

Propietaris Forestals del Lluçanès, aprovat per la Diputació de Barcelona en
Ple de data 30 de setembre de 2010, amb efectes des de l’1 de gener de 2017.
La Junta de Govern acorda per unanimitat l’adopció de la següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Programa Anual per a l’any 2017 del Pla Marc de
l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, aprovat per la Diputació
de Barcelona en Ple de data 30 de setembre de 2010, amb efectes des de
l’1 de gener de 2017.
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 Diputació de Barcelona.

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 747 a la número 869 de l’exercici 2017,
excepte la número 805 i 811 de l’exercici.
b) Desplaçaments d’acord amb la documentació annexa per import
de: 258,14€.
c) Consorci del Lluçanès en concepte d’assessorament en matèria
urbanística dels mesos de març, abril i maig 2017, per import de:
4.074,30€.
d) Al Sr. Sabi Valls en concepte de costes pel procés contenciós
administratiu 146/2016, 6.166,97 euros.

7.- APROVACIÓ LIQUIDACIONS
Vistes les propostes presentades, la Junta de Govern acorda aprovar les
següents liquidacions.

a) A l’Institut Castell del Quer en concepte de despeses del 1r
trimestre del 2017, per import de 7.995,06 euros.
b) A l’empresa Elèctrica del Cadí SL en concepte de despeses
derivades de la publicació de la licitació del carrer Major en
Butlletins Oficials de la Província per import de: 278,55€.
c) A l’empresa Serviobres Queralt SL en concepte de despeses
derivades de la publicació de la licitació de les obres
d’urbanització del sector PP2 Cal Dama, fase 3 per import de:
305,30€.

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,

