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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE
PRATS DE LLUÇANÈS DEL DIA 11 de novembre de 2020

Identificació de la sessió:
Núm.: JGL2020000019
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 11 de novembre de 2020
Horari: De les 08:00 h a les 08:06 h
Lloc: Sala de Sessions
Hi assisteixen:
Anna Clària Vila, Secretària Interventora

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual de
la web de l’Ajuntament www.pratsdellucanes.cat

Jordi Bruch Franch, Alcalde
Jordi Batriu Font, 1r Tinent Alcalde
Montserrat Juvanteny Canal, 2n Tinent Alcalde
Isaac Romero Casals, 3r Tinent Alcalde
S’ha excusat d’assistir-hi:

Ordre del dia:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28/10/2020
2.- LLICÈNCIA OBRES OBRIR RASA EXP. 707/2020
4.- APROVAR CLAUSULES TRACTAMENT DE DADES CONSORCI
5.- 2A MOSTRA DE PESSEBRES ALS LOCALS BUITS DEL CARRER MAJOR
6.- 1R CONCURS DE VERSIONS DEL "FUM, FUM, FUM" DE PRATS DE LLUÇANÈS
7.- APROVACIO BASES 40è CONCURS D'APARADORS NADAL 2020
8.- DEVOLUCIO GARANTIA OBRES URBANITZACIÓ PP2
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9.- DESPESES COMPARTIDES IES 2n I 3r TRIM 2020

Desenvolupament de la sessió:
Un cop comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28/10/2020
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el 28 d’octubre de 2020.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, acorda aprovar-la íntegrament.
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2.- LLICÈNCIA OBRES OBRIR RASA EXP. 707/2020
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 707/2020
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada 2384/2020 de data 9 de setembre
de 2020 de l’expedient 707/2020.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal.
Vist l’informe jurídic de la secretària de l’Ajuntament.
La Junta de Govern pren els següents
ACORDS
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres de l’expedient 707/2020 per obrir rasa per la
instal·lació de fibra òptica al poble, condicionada al compliment dels requeriments
següents:
-

La present llicència s’entendrà concedida únicament als efectes municipals, amb
independència del altres permisos que calgui disposar (carreteres etc.).
Amb la realització de les obres no es podrà afectar cap servei ni instal·lació existent
actualment.
Caldrà reposar les part afectades per les obres com a mínim a la seva situació actual.
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Caldrà tenir les obres degudament protegides i senyalitzades durant tota la durada de les
mateixes.
En cas de necessitar tallar la circulació caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament amb antelació
suficient per tal d’indicar les condicions en que es podrà realitzar.

SEGON.- Notificar-ho a l’interessat junt amb les cartes de pagament per tal que pugui
liquidar l’ICIO i la taxa per expedició de llicències d’obres.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.- APROVAR CLAUSULES TRACTAMENT DE DADES CONSORCI
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,
Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
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JUNTA DE GOVERN
Data: 11 de novembre de 2020
Àrea: SECRETARIA INTERVENCIO
Expedient núm. 1274-000001-2020

Títol de l’acord:
APROVAR CLAUSULES TRACTAMENT DE DADES CONSORCI
Text de l’acord:
APROVACIÓ DE LES CLÀUSULES PER L’ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES
AL CONSORCI DEL LLUÇANÈS PER A DUR A TERME EL SERVEI DE PRIMERA
ACOLLIDA
Atès que aquest Ajuntament va aprovar per acord plenari de data 16 de setembre de
2020 la delegació del servei de primera acollida al Consorci de Lluçanès i que aquesta
delegació implica un encàrrec de tractament de dades al Consorci.
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades i per tal de donar
compliment a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades
Personals i garantia dels drets digitals i amb la finalitat de poder habilitar per al tractament
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d’aquestes dades al Consorci del Lluçanès s’estableixen aquestes clàusules per les quals
es concreta els tractaments a realitzar i es descriuen les obligacions de l’encarregat del
tractament i del responsable del tractament.
Atès la redacció d’aquestes clàusules que es transcriuen literalment:
“Clàusules contractuals per a l’encàrrec del tractament tracta les dades al Consorci del
Lluçanès per a dur a terme el servei de primera acollida
1. Objecte i finalitat de l’encàrrec del tractament
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita al Consorci del Lluçanès, encarregada del tractament, per
tractar per compte de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, responsable del tractament, les dades de
caràcter personal necessàries per prestar el servei de primera acollida.
El tractament consistirà en: Disposar de les dades dels nous empadronats que compleixin amb
els requisits per a rebre el servei de nova acollida.
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Concreció dels tractaments a realitzar:
Recollida
Estructuració
Conservació
Consulta
Supressió
Comunicació

Registre
Modificació
Extracció
Comunicació per transmissió
Destrucció

2. Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès responsable del tractament, posa a disposició de l’entitat Consorci del
Lluçanès, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:
•
Informació dels nous empadronats que reuneixin els requisits per a prestar el servei
de primera acollida
3. Durada
Aquest acord es mantindrà vigent mentre l’ajuntament mantingui la delegació del servei de primera
acollida al Consorci del Lluçanès.
4. Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió,
només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a
finalitats pròpies.
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b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades del responsable del
tractament.
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD o
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats
membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable.
c) Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest contracte al seu registre
d’activitats del tractament efectuades per compte d’un responsable, amb el contingut de
l’article 30.2 de l’RGPD.1
d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del
responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable
ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les
dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la
comunicació.
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Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret
ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
e) Subcontractació
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest
contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis
auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat.
Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i
per escrit al responsable, amb una antelació d’un mes. Cal indicar els tractaments
que es pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa
subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a
terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini establert.
El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està
obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a
l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a
l'encarregat inicial regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi
subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de
seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament
adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones
afectades. Si el subencarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent
plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les
obligacions.
f)

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
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g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a seguir les instruccions del responsable, a respectar la
confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal
informar-los convenientment.
h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.
i)

Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.

j)

Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:
1.
2.
3.
4.

Accés, rectificació, supressió i oposició
Limitació del tractament
Portabilitat de dades
A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de
perfils)
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L'encarregat del tractament ha de resoldre, per compte del responsable i dins del
termini establert, les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió
i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de
decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte de
l'encàrrec.
k) Dret d’informació.
L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el
format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable,
abans d’iniciar la recollida de les dades.
l)

Notificació de violacions de la seguretat de les dades.

L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació
indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, i a través de qualsevol mitja
que permeti tenir notificació fefaent, de les violacions de la seguretat de les dades personals al
seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per
documentar i comunicar la incidència.
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat
constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals
afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de
contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
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3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per
mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la
informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
Correspon a l'encarregat del tractament comunicar les violacions de la seguretat
de les dades a l'autoritat de protecció de dades.
La comunicació ha de contenir, com a mínim, la informació següent:
a. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre
aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de
registres de dades personals afectats.
b. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt
de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
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c. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de
les dades personals.
d. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, s’ha de facilitar de manera
gradual sense dilació indeguda.
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte
relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
n) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat
de control, quan escaigui.
o) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
p) Implantar les mesures de seguretat per tal de:
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents
dels sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida,
en cas d'incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del
tractament.
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d) Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
També ha d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de
tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat
adequat al risc.
La documentació relacionada amb la gestió dels riscos, incloent el resultat de les
auditories periòdiques que es realitzin, pot ser sol·licitada en qualsevol moment pel
responsable del tractament.
q) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de
contacte al responsable.
r)

Destí de les dades.
Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau,
els suports on constin, una vegada complerta la prestació.
La devolució ha de comportar la destrucció de les còpies i l'esborrat total de les
dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.
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No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució
de la prestació.
s) El contractista s’ha de sotmetre a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades. Aquesta obligació té la condició d’obligació contractual essencial.
t)

Quan l’execució del contracte impliqui la utilització de servidors per part del contractista,
l’empresa adjudicatària ha de presentar, abans de formalitzar el contracte, i quan es
produeixi qualsevol canvi durant l’execució del contracte, una declaració sobre el lloc on
estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests.

u) Els licitadors han d’indicar a la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o
serveis associats a aquests i, en cas afirmatiu, el nom o el perfil empresarial dels
subcontractistes, definit per referència a les condicions de solvència professional o
tècnica.13

5. Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest document.
b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de
tractament que ha d’efectuar l'encarregat.
c) Fer les consultes prèvies que correspongui.
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGPD.

Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
Prats de Lluçanès (Lluçanès)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL

SECRETARIA

1046-000020-2020

Codi Segur de Verificació: e6c8b00c-acea-4b66-87a9-2f35aca73d14
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_7775283
Data d'impressió: 19/01/2021 10:40:29
Pàgina 9 de 17

SIGNATURES

Ìe6c8b00c-acea-4b66-87a9-2f35aca73d14PÎ

DOCUMENT

1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA - DNI 47690325D (SECRETARIA), 25/11/2020 08:13
2.- JORDI BRUCH FRANCH - DNI 77740291S (TCAT) (Alcalde), 25/11/2020 09:38

e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
6.- Seguretat de la informació
La seguretat de la informació ha d’haver-se pensat des del disseny del servei d’informació i per
tant es tracta d’un requeriment funcional que el Consorci es troba obligat a considerar,
especialment si es fa ús de portals d’accés web o solucions al núvol.
En tot cas, la contractista estarà obligada a implementar les mesures de seguretat necessàries per
donar compliment als requisits que s’estableixen a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, a la seva Disposició addicional primera,
sobre Mesures de seguretat a l’àmbit del sector públic. Així cal seguir el que al respecte es diu al
“Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit
de l’administració Electrònica”, en la categoria que determini la Diputació i el que estableix el
“Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)”.
Sobre aquest assumpte cal veure també el que es diu al PCAP, i el que es pugui establir a les
normatives sectorials al respecte. “
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Per tot això, el proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar les clàusules contractuals de l’encàrrec de tractament de dades al
Consorci del Lluçanès per a dur a terme el servei de primera acollida delegat per
l’Ajuntament.
Segon.- Facultar a l’alcalde per la signatura d’aquestes clàusules.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci del Lluçanès.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.- 2A MOSTRA DE PESSEBRES ALS LOCALS BUITS DEL CARRER MAJOR
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,
Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 11 de novembre de 2020
Àrea: OAC
Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
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Expedient núm. 1278-000001-2020

Títol de l’acord:
2A MOSTRA DE PESSEBRES ALS LOCALS BUITS DEL CARRER MAJOR
Text de l’acord:
AROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA 2a MOSTRA DE
PESSEBRES ALS LOCALS BUITS DEL CARRER MAJOR
Vistes els bases redactades per la convocatòria de la 2a mostra de pessebres als locals
buits del carrer Major.
Atès que els premis es consignaran en el pressupost de l’exercici 2021.
La junta de govern adopta els següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la 2a mostra de pessebres als locals
buits del carrer major tal que es transcriuen a continuació:

2a MOSTRA DE PESSEBRES ALS LOCALS BUITS DEL CARRER MAJOR
BASES
L'Ajuntament de Prats de Lluçanès convoca la 2a Mostra de Pessebres als
locals buits del carrer Major que es regirà per les següents bases:
1. L'objectiu de l'exposició és mantenir viva una tradició artística i artesanal
com és el pessebre, i alhora omplir de vida els locals comercials buits
del centre del poble.
2. El pessebre estarà exposat des del 12 de desembre de 2020 fins al 6 de
gener de 2021.
3. El disseny, la temàtica i materials utilitzats pel pessebre són totalment
lliures.
4. Es recomana que l'artista confeccioni el pessebre prèviament per poderlo instal·lar al local corresponent abans del 12 de desembre de 2020
(s'adaptaran les dates i hores d'instal·lació en funció de la disponibilitat
de les persones creadores).
5. Totes les persones participants rebran un obsequi de productors i
elaboradors locals.
6. L'artista posarà nom al pessebre i escriurà una breu sinopsi explicant
l'obra per poder-ne editar un díptic-plànol promocional. Aquesta
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informació s'haurà de fer arribar a festes@pratsdellucanes.cat abans de
l'1 de desembre de 2020, dia inclòs.
7. Totes les persones interessades en participar en aquesta segona
mostra de pessebres han de confirmar la seva participació escrivint a
festes@pratsdellucanes.cat abans del dijous, dia 26 de novembre de
2020, dia inclòs.

Tercer.- Publicar aquestes bases a la pàgina web de l’ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.- 1R CONCURS DE VERSIONS DEL "FUM, FUM, FUM" DE PRATS DE LLUÇANÈS
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,
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Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 11 de novembre de 2020
Àrea: OAC
Expedient núm. 1306-000044-2020

Títol de l’acord:
1R CONCURS DE VERSIONS DEL "FUM, FUM, FUM" DE PRATS DE LLUÇANÈS
Text de l’acord:
APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER AL 1r CONCURS DE
VERSIONS DEL “FUM, FUM, FUM" DE PRATS DE LLUÇANÈS
Vistes els bases redactades per la convocatòria de la 1r Concurs de versions del “Fum,
fum. Fum” de Prats de Lluçanès.
Atès que els premis es consignaran en el pressupost de l’exercici 2020.
La junta de govern adopta els següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per al 1r Concurs de versions del “Fum, fum.
Fum” de Prats de Lluçanès i que es transcriuen a continuació:
BASES
1r concurs de versions del “Fum, fum, fum” de Prats de Lluçanès
Una de les nadales més interpretades a l’actualitat, amb traduccions a diverses llengües,
és el “25 de desembre” que coneixem amb el nom de “Fum, fum, fum”, una cançó que,
com moltes altres de la mateixa tipologia, se’n desconeix l’origen, però de la qual Prats de
Lluçanès n’és el bressol.
Aquesta cançó formava part del recull que el 1904 presentà el músic i pedagog Joaquim
Pecanins i Fàbregas a la primera edició de la Festa de la música catalana, organitzada
per l’Orfeó Català, amb el qual guanyà el premi ofert pel Centre Excursionista de
Catalunya. El diari La veu de Catalunya en va editar la partitura el 25 de juliol del mateix
any dins un reportatge dedicat a aquesta efemèrides en el qual també s’hi elogiava el
compilador, de només vint-i-un anys, el més jove dels guardonats. El 1905 es va publicar
de nou la partitura al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, i dos anys més tard a
la Revista musical catalana, afegint-s’hi en les dues ocasions la lletra de les set estrofes.
El “Fum, fum, fum”, juntament amb algunes altres cançons del recull premiat, l’havia
aplegat Pecanins uns anys abans al seu poble natal, Prats de Lluçanès, possiblement
entre el 1903 i el 1904, en una època en què algunes nadales van deixar de cantar-se a
l’església i van començar a formar part del repertori coral. Així els compositors Francesc
Pujol i Joan Lamote de Grignon en van fer una primera harmonització per a poder ser
interpretat, entre altres, per l’Orfeó Català i l’Orfeó Manresà, que d’aquesta manera van
contribuir a la seva difusió.
Per tot això, i per fer costat al sector cultural tan afectat per la pandèmia, l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès convoca el primer concurs de versions d’aquesta nadala popular i
vinculada a la història del poble.











El concurs està obert a la participació de grups i solistes de tota Catalunya i a
amateurs.
Les cançons presentades al concurs hauran de se versions originals de la
nadala “25 de desembre (Fum, fum, fum)”.
Per participar en el concurs s’haurà d’entregar el següent material: Versió original
pròpia en format mp3 a festes@pratsdellucanes.cat, una foto recent i grups i
solistes professionals hauran d’enviar un enllaç o mp3 amb temes publicats en
discogràfiques.
L’inscripció
es
farà
exclusivament
a
través
del
web http://fumfumfum.pratsdellucanes.cat. El període d’inscripcions comença l’11
de novembre i finalitza el 10 de desembre de 2020.
S’hauran d’indicar les següents dades: Nom del solista o grup, nom del
concursant o representant, adreça, codi postal, població, DNI, telèfon i adreça
electrònica.
Els finalistes seran escollits per un jurat professional.
L’anunci dels finalistes es farà el diumenge 13 de desembre.
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Categories de participació:



Millor versió professional de grups i solistes.
Millor versió amateur.

Premis:
1. Millor versió professional de grups i solistes. 600 euros + gravació videoclip a
Prats de Lluçanès.
2. Millor versió amateur. 150 euros + actuació en directe en la programació
nadalenca de l’any 2020 (en cas que les mesures sanitàries no ho permetin
l’actuació es farà de forma telemàtica o al llarg de l’any 2021).
El jurat està format per:






Representant de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès.
Representant del Festival Cantilafont (Voraviu Produccions Culturals).
Representant d’Òmnium Osona i el Lluçanès.
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Alcalde de Prats de Lluçanès (músic).

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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Determinació de les persones guanyadores:




Les persones guanyadores seran escollides pel jurat professional que tindrà en
compte l’originalitat i la qualitat de les propostes musicals.
L’entrega de premis es farà durant els actes de la Festa Major de Sant Vicenç,
sempre i quan les mesures sanitàries ho permetin.
Els guanyadors es faran públics el 13 de desembre a través dels canals de
comunicació de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.



Els grups i persones participants cedeixen a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès l’ús del
material presentat en aquest concurs per a usos promocionals.
Participen en l’organització l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i Òmnium Cultural Osona
al Lluçanès.
La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.

Tercer.- Publicar aquestes bases a la pàgina web de l’ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat

7. - APROVACIO BASES 40è CONCURS D'APARADORS NADAL 2020
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Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,
Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 11 de novembre de 2020
Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
Expedient núm. 1306-000045-2020

Títol de l’acord:
APROVACIO BASES 40è CONCURS D'APARADORS NADAL 2020
Text de l’acord:
APROVACIÓ BASES 40è CONCURS APARADORS NADAL 2020
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Atès la voluntat de continuar amb el concurs d’aparadors dels establiments del municipi
de Prats durant les festes de Nadal del 2020.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases que regeixen el concurs d’aparadors de Nadal 2020 que es
detallen a continuació.
“BASES 40è CONCURS D’APARADORS DE NADAL DE PRATS DE LLUÇANÈS
1. PARTICIPANTS.
Hi podran participar tots els comerciants de Prats de Lluçanès.
2. TEMA.
Festivitat nadalenca.
3. DURADA.
Del 13 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2020.
4. JURAT.
Integrat per 3 experts en decoració, belles arts i comunicació.
5. VISITA.
S’efectuarà: El dia 15 de desembre de 2020 entre les 17.30 hores i les 20.00
hores.
Els establiments que no tinguin els aparadors visibles i il·luminats dins de
l’horari de visita, no seran considerats per a la concessió dels premis. Els
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establiments que el dia de la visita no tinguin decorat l’aparador tampoc seran
avaluats pel jurat.
6. VEREDICTE DEL JURAT.
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix, si
aquest ho cregués oportú podrà declarar deserta la concessió d’algun premi.
PREMIS.
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès atorgarà 3 premis, mitjançant el jurat
qualificador:
-

Aparador amb més qualitat artística. Experiència gastronòmica i un lot
de productes del Lluçanès.
Aparador més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Experiència gastronòmica i un lot de productes del Lluçanès.
Aparador amb més impacte comercial. Experiència gastronòmica i un
lot de productes del Lluçanès.

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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L’entrega dels premis es farà durant els actes de la Festa Major de Sant Vicenç.
(S’anunciarà oportunament al programa d’actes corresponent).
Segon.- Publicar les bases a la pàgina web de l’Ajuntament de l’ajuntament de Prats de
Lluçanès i fer-ne màxima difusió.
Resultat: Aprovat per unanimitat

8.- DEVOLUCIO GARANTIA OBRES URBANITZACIÓ PP2
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,
Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 11 de novembre de 2020
Àrea: SECRETARIA INTERVENCIO
Expedient núm. 1741-000001-2020
Títol de l’acord:
DEVOLUCIO GARANTIA OBRES URBANITZACIÓ PP2
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Text de l’acord:
En data 2 de setembre de 2020 el Sr. Josep Roca Pursals, en representació a Serviobres
Queralt, S.L.U. amb registre d’entrada E2020002345 sol·licita la devolució de la garantia
de les obres d’urbanització del sector PP2-Cal Dama, fase 3.
Atès que es va constituir un aval bancari per import del 5% de l’adjudicació de les obres,
18.799,20 euros, per l’entitat Banc Popular Español, S.A. Doc. Núm. 0034-130 de data 20
de desembre de 2016.
Vist que el termini de garantia és de dos anys des de la recepció de les obres.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal de data 4 de novembre de 2020 el qual informa
favorablement de la devolució de la garantia atès que feta visita d’inspecció es constata
que, salvant l’existència de vicis ocultes, les obres es troben en bon estat de conservació,
sense que es detectin desperfectes ni patologies.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents:

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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ACORDS:
Primer.- Retornar a Serviobres Queralt SLU l’aval núm. 0034-130 de data 20 de
desembre de 2016 i import 18.799,20 euros constituït en garantia de les obres
d’urbanització del sector PP2-Cal Dama, Fase 3.
Segon.- Notificar aquest acord a Serviobres Queralt SLU
Resultat: Aprovat per unanimitat

9.- DESPESES COMPARTIDES IES 2n I 3r TRIM 2020
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DESPESES COMPARTIDES IES 2n I 3r TRIMESTRE 2020
Vista la proposta presentada, la Junta de Govern acorda aprovar la següent liquidació:
A l’Institut Castell del Quer en concepte de despeses del 2n i 3r trimestre del 2020


SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC:

FACTURES SOM ENERGIA SCCL.: 2.744,45 €


SUBMINISTRAMENT AIGUA:
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Cànon 2n i 3r Trim. 2019:: 57,64 €


SUBMINISTRAMENT CALEFACCIÓ:

Combustible calefacció:


---- €

50 % factures diverses compartides:

Manteniment ascensor, revisió extintors zones compartides: 564,94 €
Per import total de 3.367,04 euros
Resultat: Aprovat per unanimitat
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Finalment, l’alcalde dóna per finalitzada la Junta de Govern Local 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,
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