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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE
PRATS DE LLUÇANÈS DEL DIA 23 de desembre de 2020
Identificació de la sessió:
Núm.: JGL2020000022
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 23 de desembre de 2020
Horari: De les 08:00 h a les 08:08 h
Lloc: Sala de Sessions
Hi assisteixen:
Anna Clària Vila, Secretària Interventora
Jordi Bruch Franch, Alcalde

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 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 09/12/2020
2.- COMUNICACIÓ OBRES C.MAJOR 35 EXP. 1001/2020
4.- LLICÈNCIA OBRES INST.PLAQUES C.PIRINEUS 3 EXP. 767/2020
5.- LLICÈNCIA OBRES C. DE LA FONT 19 EXP. 608/2020
6.- LLICÈNCIA OBRES ARRENJAMENT CAMÍ ST.ANDREU DE LLANARS EXP.
800/2020
9.- BONIFICACIÓ 95 % ICIO I IBI INST.PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES EXP. 777/2020
10.- LIQUIDACIÓ ALEO I PROG DESENDOLLA'T CONSELL COMARCAL OSONA
11.- RENOVACIO TRANSITORIA DEL CONVENI RECOLLIDA ANIMALS COMANYIA
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
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ABANDONATS O PERDUTS
12.- APROVACIO ADDENDA CONVENI APARCAMENT PRADENCA DE
CONSTRUCCIONS S.L.
13.- APROVACIO CONVENI CESSIO TERRENY PARADA CAVALLS

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 09/12/2020
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el 9 de desembre de 2020.
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La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, acorda aprovar-la íntegrament.

2.- COMUNICACIÓ OBRES C.MAJOR 35 EXP. 1001/2020
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: 23 de desembre de 2020
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2410-000052-2020
Títol de l’acord:
COMUNICACIÓ OBRES C.MAJOR 35 EXP. 1001/2020
Text de l’acord:
“DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ D’OBRES C/ MAJOR, 35 EXP. 1001/2020
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

1046-000023-2020

Codi Segur de Verificació: ddef3b17-908a-47c3-a47c-794bba120393
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8095958
Data d'impressió: 19/01/2021 10:47:05
Pàgina 3 de 16

SIGNATURES

Ìddef3b17-908a-47c3-a47c-794bbaÇ,#}+Î

DOCUMENT

1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA - DNI 47690325D (SECRETARIA), 14/01/2021 13:18
2.- JORDI BRUCH FRANCH - DNI 77740291S (TCAT) (Alcalde), 14/01/2021 13:25

Vista la sol·licitud amb registre d’entrada 3408/2020 de data 11 de desembre de 2020
corresponent al expedient número 1001/2020.
La Junta de Govern pren els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació d’obres de l’expedient 1001/2020
per construir una paret de separació entre veïns al jardí del C/ Major, 35.”
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.- LLICÈNCIA OBRES INST.PLAQUES C.PIRINEUS 3 EXP. 767/2020
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: 23 de desembre de 2020
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2436-000044-2020

Títol de l’acord:
LLICÈNCIA OBRES INST.PLAQUES C.PIRINEUS 3 EXP. 767/2020
Text de l’acord:
“APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES C/ PIRINEUS, 3 EXP. 767/2020
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada 2686/2020 de data 8 d’octubre de
2020 de l’expedient 767/2020.
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
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ACORDS
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres de l’expedient 767/2020 per instal·lar plaques
fotovoltaiques al C/ Pirineus, 3.
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

5.- LLICÈNCIA OBRES C. DE LA FONT 19 EXP. 608/2020
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,
Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
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

Data: 23 de desembre de 2020
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2436-000031-2020

Títol de l’acord:
LLICÈNCIA OBRES C. DE LA FONT 19 EXP. 608/2020
Text de l’acord:
“APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES C/ DE LA FONT, 19 EXP.
608/2020
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada 2081/2020 de data 28 de juliol de 2020
corresponent a l’expedient 608/2020.
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
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PRIMER.- Concedir la llicència d’obres de l’expedient 608/2020 per fer una barbacoa al
jardí al C/ de la Font, 19.
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

6.- LLICÈNCIA OBRES ARRENJAMENT CAMÍ ST.ANDREU DE LLANARS EXP.
800/2020
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,
Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
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Data: 23 de desembre de 2020
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2436-000045-2020

Títol de l’acord:
LLICÈNCIA OBRES ARRENJAMENT CAMÍ ST.ANDREU DE LLANARS EXP. 800/2020
Text de l’acord:
“APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES ARRANJAMENT CAMÍ SANT
ANDREU DE LLANARS I SANT SEBASTIÀ, EXP. 800/2020
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada 2802/2020 de data 21 d’octubre de
2020 de l’expedient 800/2020.
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
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PRIMER.- Concedir la llicència d’obres de l’expedient 800/2020 per arranjar el Camí de
Sant Andreu de Llanars i Sant Sebastià, d’acord amb les condicions del propi expedient i,
especialment condicionada al compliment dels requeriments següents:
-

La present llicència s’entendrà concedida únicament als efectes municipals de la
mateixa, amb independència dels altres permisos o llicències que calgui sol·licitar
Amb l’execució de les obres no es podrà afectar cap instal·lació ni servei
municipal existent actualment en la zona afectada per les obres.
En cas de necessitar tallar la circulació durant l’execució de les obres, caldrà
comunicar-ho amb antelació suficient tant a l’Ajuntament com als possibles
usuaris afectats.
Caldrà mantenir les obres degudament senyalitzades i protegides durant tota
l’execució de les mateixes.

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.”
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Resultat: Aprovat per unanimitat

9.- BONIFICACIÓ 95 % ICIO I IBI INST.PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES EXP. 777/2020
Retirat
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 23 de desembre de 2020
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2120-000044-2020

Títol de l’acord:
BONIFICACIÓ 95 % ICIO I IBI INST.PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES EXP. 777/2020
Text de l’acord:
“APROVACIÓ BONIFICACIÓ DE L’ICIO I L’IBI PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES C/ SERRAT DEL PERIC, 20 EXP. 770/2020
Vist que en data 28 de setembre de 2020 amb registre d’entrada E2020002341 el Sr.
Josep Cruells Cortinas, sol·licita la bonificació del 95 % de l’Impost de Construccions
Instal·lacions i Obres i bonificació del 50 % de l’Impost de Béns Immobles durant un
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màxim de 4 anys per la instal·lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques valorat en
4.130,00 euros.
Atès que l’article 6.2.1 de l’ordenança fiscal 5 de l’Impost sobre Construccions
Instal·lacions i Obres estableix una bonificació del 95% per obres destinades a la
implantació d’energies renovables.
Atès que l’article 5.2 de l’ordenança fiscal 1 de l’Impost sobre Béns Immobles estableix
una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles destinats a
habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de
l'energia provinent del sol per a l'autoconsum.
Per tot això la junta de govern adopta els següents:
ACORDS:

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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Primer.- Bonificar el 95% de l’impost de construccions instal·lacions i obres al Sr. Josep
Cruells Cortinas de les obres destinades a la instal·lació d’un sistema de plaques
fotovoltaiques al C/ Serrat del Peric, 20.
Segon.- Bonificar el 50% de l’impost de béns immobles per un període de 4 anys i es
mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants
del seu atorgament i compleixi el requisit indispensable que les instal·lacions de sistemes
per a l'aprofitament tèrmic incloguin col·lectors que disposin de la corresponent
homologació de l'Administració competent, al Sr. Josep Cruells Cortinas per la instal·lació
d’un sistema de plaques fotovoltaiques al C/ Serrat del Peric, 20.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a tresoreria.”
Resultat: Retirat per unanimitat

10.- LIQUIDACIÓ ALEO I PROG DESENDOLLA'T CONSELL COMARCAL OSONA
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: 23 de desembre de 2020
Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 1657-000053-2020
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Títol de l’acord:
LIQUIDACIÓ ALEO I PROG DESENDOLLA'T CONSELL COMARCAL OSONA
Text de l’acord:

“APROVACIÓ LIQUIDACIONS
Vista la proposta presentada pel Consell Comarcal d’Osona, la Junta de Govern
acorda aprovar la següent liquidació:
a) Al Consell Comarcal d’Osona en concepte de liquidació de l’expedient
1216-006-2020, corresponent a la prestació del servei de l’Agència
Local de l’Energia per import de 750,00 € i adhesió al programa
Desendolla’t de l’exercici 2020 per un import de 400,00 € (1
equipament), per tant, per un total de 1.150,00 €.”
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Resultat: Aprovat per unanimitat

11.- RENOVACIO TRANSITORIA DEL CONVENI RECOLLIDA ANIMALS COMANYIA
ABANDONATS O PERDUTS
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: 23 de desembre de 2020
Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
Expedient núm. 1376-000010-2019

Títol de l’acord:
RENOVACIO TRANSITORIA DEL CONVENI RECOLLIDA ANIMALS COMANYIA
ABANDONATS O PERDUTS
Text de l’acord:
“RENOVACIÓ TRANSITÒRIA CONVENI ANIMALS DE COMPANYIA
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Atès que l’any 2012 l’ajuntament de Prats de Lluçanès va subscriure un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la Defensa dels
Animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o
perduts.
Atès que el conveni es va prorrogar fins a 31 de desembre de 2020.
Vist que a data d’avui el Consell Comarcal d’Osona proposa una renovació transitòria
d’aquest conveni fina a l’establiment comarcal de recollida i acollida d’animals domèstics
abandonats o perduts.
Vist el text de la renovació transitòria que es transcriu literalment:
“RENOVACIÓ TRANSITÒRIA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA RECOLLIDA I ACOLLIDA
D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS
Vic, en la data i hora que queden estampades a la signatura electrònica d’aquest document,
Reunits

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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D’una part, JOAN CARLES RODRÍGUEZ I CASADEVALL, en qualitat de President i Representant del
CONSELL COMARCAL D’OSONA, en endavant també designat com el CCO, amb domicili al carrer
Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5 (edifici el Sucre) de Vic, i amb NIF P58000151, assistit pel
secretari del Consell, VALENTÍ COSTA I CASADEMUNT;
De l’altre la Sra. BEATRIU CAYUELA I HERNANDEZ, major d'edat i amb DNI 381534698, que actua en nom
i representació de L'ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DELS ANIMALS D'OSONA, en endavant també
designada com l’ADAO, amb NIF G59111542, domiciliada al carrer dels Argenters, núm. 3 de Vic;
I de l’altra, Jordi Bruch Franch. Alcalde de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en endavant designat també
com l’Ajuntament, major d’edat, amb domicili a Prats de Lluçanès i NIF 77740291S, que actua en el seu nom i
representació, assistit pel la Secretària Anna Clària Vila.
Manifesten:
Que en data 30 de juliol de 2012 varen signar un Conveni de Col·laboració per a la Recollida i Acollida
d’Animals de Companyia Perduts i Abandonats.
Que la durada d’aquest Conveni es va establir en 4 anys, prorrogables fins a un màxim de 4 anys més, pel
que la seva durada, pròrrogues incloses, finalitzaria el 31 de desembre de 2020.
Que el Consell Comarcal d’Osona tramita en aquests moments el PROJECTE D'ESTABLIMENT DEL
SERVEI COMARCAL DE RECOLLIDA i ACOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS O PERDUTS,
l’aprovació definitiva del qual, comportarà un salt qualitatiu rellevant en la gestió d’aquest que requerirà la
implementació de mecanismes jurídics distints dels que s’han vingut emprant fins avui per a la seva prestació.
Que fins que aquest Projecte no sigui executiu, es fa imperiós de cercar una solució instrumental de caràcter
transitori que garanteixi, sense solució de continuïtat, el manteniment del Servei al municipi de Prats de
Lluçanès.
Que l’única fórmula apte per garantir la continuïtat del Servei durant aquest període provisional i transitori,
atès l’escàs temps de que hom disposa per articular formules alternatives a l’actual, és la Renovació
Provisional del Conveni de Col·laboració subscrit el 30 de juliol de 2012 pel temps indispensable, fins que el
CCO tingui en marxa el nou model de gestió.
L’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, exclou del seu àmbit d’aplicació els convenis que celebrin les entitats del sector públic
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amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu contingut no estigui comprès
en el dels contractes regulats en aquesta Llei o en normes administratives especials.
L’article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic defineix la figura dels
convenis com aquells acords amb efectes jurídics adoptats per les Administracions Públiques, els organismes
públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les Universitats públiques entre si o amb subjectes
de dret privat per a un fi comú, afegint que els convenis no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels
contractes.
L’article 48 agrega que les Administracions Públiques, els seus organismes públics i entitats de dret públic
vinculats o dependents i les Universitats públiques, en l'àmbit de les seves respectives competències, podran
subscriure convenis amb subjectes de dret públic i privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat
de la competència i que la subscripció de convenis haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a la realització d'activitats d'utilitat pública i complir
amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Els articles 49, 50, 51, 52 i 52, que es donen aquí per reproduïts, en regulen el contingut, els tràmits
preceptius per a la seva subscripció, l’extinció, els efectes de llur resolució i la seva remissió al Tribunal de
Comptes.
Per allò exposat, les parts compareixents, reconeixent-se mútuament competència i capacitat per a la
subscripció d’aquest Conveni de Col·laboració han decidit d’atorgar-lo amb subjecció als següents
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Pactes
Objecte del Conveni
Aquest Conveni té per objecte renovar, amb caràcter provisional i transitori, el Conveni de Col·laboració per a
la Recollida i Acollida d’Animals de Companyia Perduts i Abandonats subscrit entre les parts el 30 de juliol de
2012 la finalització del qual, pròrrogues incloses fou originalment adiada pel 31 de desembre de 2020.
Durada
La durada d’aquesta Renovació Transitòria del Conveni s’iniciarà el dia següent al del venciment del Conveni
renovat, i s’estendrà el temps indispensable, fins el moment en que el CCO hagi posat en marxa el nou model
de gestió del Servei, l’aprovació del qual tramita en aquests moments.
Resolució Definitiva del Conveni
En el moment en que el Consell Comarcal d’Osona posi en marxa la nova modalitat de gestió del Servei, el
Conveni quedarà definitivament extingit.
La data d’efectes d’aquesta extinció serà comunicada pel CCO a les parts amb una antelació mínima d’un
mes.
Modalitat de gestió Post-Conveni
Un cop determinada pel CCO la nova modalitat de gestió del Servei resultant del procediment d’establiment
en tràmit, es posaran en marxa els mecanismes jurídics escaients per garantir-ne la continuïtat, sense
vinculació jurídica a la forma d’explotació que s’ha seguit fins avui.
Ratificació d’Acords
Les disposicions del Conveni Renovat es donen aquí per reproduïdes en els seus termes exactes, quedant
ratificades per les parts tan àmpliament com en Dret sigui necessari, llevat pel que fa al preu del Servei, que
s’actualitza per a l’any 2021, tal i com recollia ja el conveni, a raó de:
 part fixa + IPC 2020;
 part variable segons les entrades d’animals del 2020, en base al document que el Consell trametrà a
l’ajuntament la primera quinzena de gener amb aquesta relació de serveis demanats l’any 2020.
i que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès farà efectius en pagaments mensuals a raó de l’import total anual
dividit entre 12 mensualitats, mentre estigui vigent la renovació del conveni.
De la mateixa manera queden reproduïdes aquí també les instruccions per a la justificació per part de
l’ADAO, aprovades per acord de CPP de data 13 de maig de 2015, excepte pel que fa a la data màxima de
justificació, que es fixa en el darrer dia del mes següent a la finalització de la vigència de la renovació.
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Millores Post-Conveni
Les parts són obligades a mantenir les millores que hagin introduït en la gestió del Servei de comú acord amb
posterioritat a la signatura del conveni original, baldament no haguessin estat contemplades en aquest.
Tributs i Despeses
Els preus vigents comprenen totes les taxes i impostos, directes o indirectes, que graven la prestació.
També es consideren incloses en ell totes les despeses que fossin necessàries per a llur execució.
Danys
Serà obligació de l’ADAO indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin al CCO, a l’Ajuntament o a
tercers, per si o per personal o mitjans dependents del mateix, com a conseqüència de les operacions que
requereixi l'execució del Servei, per defectes i insuficiències tècniques del seu treball, o per errors materials,
omissions o infraccions de preceptes legals o reglamentaris en els quals hagi incorregut.
L'execució del servei es realitzarà a risc i ventura de l’ADAO.
Drets Laborals i Seguretat Social
L’ADAO haurà de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social i de seguretat i salut en el treball, havent de tenir al seu càrrec el personal necessari per a
la realització de l'objecte del conveni, respecte del que posseirà, a tots els efectes, la condició d'empresari.
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Protecció de Dades
Als efectes previstos en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, l’ADAO serà responsable de qualsevol fitxer o tractament de dades de caràcter
personal que obtingui de l'Ajuntament o del CCO i, en conseqüència, ve obligat al compliment de les
exigències que, com a responsable, deriven de la citada Llei.
Drets socials
Es fixa com a condició especial d'execució del present conveni, l'obligació del contractista de no minorar les
condicions de treball (jornada, salari i millores sobre legislació laboral bàsica) dels treballadors adscrits a ell,
en funció del conveni col·lectiu que resulta d'aplicació.
Compliment
El Conveni s'entendrà complert per l’ADAO quan aquesta hagi realitzat la totalitat del seu objecte de
conformitat amb el que s'estableix en aquest instrument i a satisfacció de l’Ajuntament i del CCO.
Jurisdicció competent
Les parts declaren el seu sotmetiment exprés a la legislació administrativa i als tribunals d’aquesta jurisdicció.
El conveni s'estén en un sol exemplar digital i a un únic efecte, en el lloc i data que queden registrades a la
diligència de signatura electrònica de cadascuna de les parts.
Transparència
El present Conveni serà objecte de publicació als Portals de Transparència de l’Ajuntament i el CCO per a
general coneixement.
Clàusula de Prevalença
En cas de contradicció entre les Clàusules establertes en aquest Conveni amb les del Conveni Renovat,
prevaldran les establertes en el primer.
Condició Suspensiva
L’eficàcia d’aquest Conveni queda subordinada a la seva aprovació pels òrgans competents del CCO,
l’Ajuntament i l’ADAO.
Així ho diuen i atorguen lliurement després de fer-los els advertiments legals pertinents.
Llegeixen per si mateixos l’instrument, manifesten quedar-ne assabentats, es ratifiquen en les seves
disposicions i el signen.”

Es proposa a la junta de govern l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar la renovació transitòria del conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i
l’Associació per a la Defensa dels Animals d’Osona per a la recollida i acollida d’animals
de companyia abandonats o perduts, fins a la modificació del sistema de gestió a través
de l’establiment del servei.
Segon.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal d’Osona.”
Resultat: Aprovat per unanimitat

12.- APROVACIO ADDENDA
CONSTRUCCIONS S.L.

CONVENI

APARCAMENT

PRADENCA

DE

Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,
Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
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SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 23 de desembre de 2020
Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
Expedient núm. 1376-000012-2019

Títol de l’acord:
APROVACIO ADDENDA CONVENI APARCAMENT PRADENCA DE CONSTRUCCIONS
S.L.
Text de l’acord:

“APROVACIO DE L’ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS PER A
PARQUING MUNICIPAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS I
PRADENCA DE CONSTRUCCIÓ S.L.
Atès la voluntat de modificar el conveni signat el 9 d’octubre de 2019 per l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès i Pradenca Construcció S.L. per la cessió d’un terreny per a l’ús
municipal de pàrquing al carrer Resclosa i atesa la voluntat d’ampliar l’objecte d’aquesta
cessió d’ús.
Vist que el text de l’addenda del conveni que es transcriu literalment:
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“REUNITS
D’una part, el Sr. Jordi Costa Vall amb DNI 77731136-Z, en representació de Pradenca de Construcció SL,
amb NIF B60256120.
I de l’altra, el Sr. Jordi Bruch Franch, alcalde president de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès amb NIF
P0817000C,
Les parts es reconeixen, en la qualitat en què actuen, la capacitat legal suficient per contractar i obligar-se, i
MANIFESTEN
1- En data 9 d’octubre de 2019 l’Ajuntament de Prats de Lluçanès va signar un conveni de cessió per part de
Pradenca Construcció S.L. d’un terreny per a l’ús municipal de pàrquing.
2.- Atès la voluntat de modificar aquest conveni incloent diferents terrenys annexes al cedit el 9 d’octubre de
2019.
PACTES
Primer.- Objecte de l’addenda
Modificar l’objecte del contracte i incloure en la cessió d’ús els següents terrenys amb referència cadastral
9514316DG1591S00010F de 437m2, 95148002DG1591S0001XF de 438 m2, situades ambdós al carrer
Roca d’Embràs i 9514804DG1591S0001JF de 182 m2 i situada al carrer Sant Jordi.
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Que es cediran en les mateixes condicions i la renta serà la mateixa; cessió gratuïta amb la bonificació de
l’IBI de les finques descrites.
Tercer.- Remissió al conveni
Es mantenen vigents totes les previsions del Conveni original.
Quart.- Vigència
Aquesta addenda entrarà en vigor en el moment de la signatura de les parts fins al compliment de les
obligacions de les parts signants.
Llegit per les parts el present contracte i com a prova de conformitat amb el que s’hi expressa, el signen en
duplicat i a totes les pàgines de l’addenda al conveni.”

D’acord amb el que acaba d’exposar-se, la junta de govern de la corporació adopta els
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’addenda del conveni signat entre l’ajuntament i Pradenca de
Construcció S.L. per a la modificacióde l’objecte del conveni amb l’ampliació a nous
terrenys.
Segon.- Facultar a l’alcalde per la signatura d’aquesta addenda al conveni.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Sr. Jordi Costa Vall en representació a Pradenca de
Construcció S.L i citar-lo per a la signatura de la present addenda al conveni.”
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Resultat: Aprovat per unanimitat

13.- APROVACIO CONVENI CESSIO TERRENY PARADA CAVALLS
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: 23 de desembre de 2020
Àrea: SECRETARIA INTERVENCIO
Expedient núm. 1376-000007-2020

Títol de l’acord:
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APROVACIO CONVENI CESSIO TERRENY PARADA CAVALLS
Text de l’acord:
“APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA CESSIÓ DE TERRENY PER A PARADA DE
CAVALLS
Ates que el Sr. Josep Noguera Muntadas és propietàri d’una finca amb referència
cadastral 9414401DG1591S0001TF del municipi de Prats de Lluçanès i té la plena
capacitat per la seva disposició.
Atesa la voluntat d’aquest adjuntament per utilitzar aquesta finca per parada de cavalls en el marc
del turisme eqüestre al Lluçanès que es prou des del Consorci del Lluçanès, a través de

l’aprovació del conveni que es transcriu literalment:
“REUNITS
D’una part, el Sr. Josep Ma Noguera Muntadas amb DNI 77728130K, en nom i interès propis.
I de l’altra, el Sr Jordi Bruch Franch, alcalde president de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès,
Les parts es reconeixen, en la qualitat en què actuen, la capacitat legal suficient per contractar i obligar-se, i
EXPOSEN
1.- .- Que el Sr. Josep Ma Noguera Muntadas és propietari de la finca inscrita en el Registre de la Propietat
de Berga en el tom 1335, llibre 60, foli 105, finca 135 de Prats de Lluçanès i amb referència cadastral
9414401DG1591S0001TF i té plena capacitat per a la seva disposició.
2.- Que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, té interès en poder obtenir la cessió d’ús d’una part d’aquet
terreny per a destinar-lo a espai de parada de cavalls en el marc del turisme eqüestre al Lluçanès que es prou
des del Consorci del Lluçanès.
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ACORDEN
Primer.- Cessió d’ús. El Sr. Josep Ma Noguera Muntadas cedeix l’ús de part d’aquest terreny a l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès que es detalla en el plànol signat per ambdues parts en prova de la seva conformitat
que s’acompanya com annex del present conveni, d’una extensió superficial total de 1.100m² per destinar-lo a
espai de parada de cavalls que realitzin turisme eqüestre pel Lluçanès.
Segon.- Règim jurídic. Aquesta cessió d’ús es regeix per aquest conveni la normativa en matèria de règim
local i supletòriament pel Títol II de la LAU i pel Codi Civil.
Tercer.- Objecte. L'objecte del present conveni és la cessió d’ús del terreny de superfície 1.100m² que
consta en el plànol adjunt.
Quart.- Destinació. Aquesta part de terreny cedida al desenvolupament de planejament només es podrà
destinar per part de l’ajuntament com a punt obert al públic de parada de cavalls.
Cinquè.- Durada. Aquesta cessió d’ús té una durada de quatre anys i es podrà prorrogar per acord exprés de
les parts, d’any en any.
Sisè.- Renda. La cessió de l’ús de l’immoble objecte del present conveni serà gratuïta, però l’ajuntament es
farà càrrec de les despeses de l’impost de béns immobles de la finca descrita.
Setè.- Obres i millores. Cal el consentiment exprés i per escrit del propietari per efectuar altres millores o
usos que no siguin pròpiament les de la seva adequació a l’ús esmentat.
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Vuitè.- Obligacions de la part cedent. El Sr. Josep Ma Noguera Muntadas assumeix les obligacions
següents:
- Permetre l’ús de dita part de vial per a punt obert al públic de parada de cavalls
Novè.- Assegurança.- Durant la vigència d’aquest conveni l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en llur qualitat
d’usuari del bé i obligat a conservar-lo, respondrà de qualsevol perjudici produït a persones o béns com a
conseqüència de l’ús, amb total indemnitat del cedent. Per tant, concertarà una assegurança de
responsabilitat civil que cobrirà els perjudicis esmentats. Per tant, l’ajuntament concertarà i pagarà al seu
exclusiu càrrec l’assegurança de responsabilitat civil.
Desè.- Incompliment i extinció.- L’incompliment de qualsevol de les condicions establertes en aquest
document facultarà a la propietat per extingir de manera immediata aquest contracte.
Onzè.- Interpretació.- Els conflictes que poguessin sorgir en relació a la interpretació o a l’aplicació d’allò
estipulat en aquest conveni que no hagin pogut ser resolts en via administrativa, es dirimiran en l’àmbit de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Llegit per les parts el present contracte i com a prova de conformitat amb el que s’hi expressa, el signen en
duplicat i a totes les pàgines del conveni.”

D’acord amb els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya regulen la matèria relativa als convenis de les administracions
públiques.
Per tot això la Junta de Govern adopta els següents:
ACORDS:
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Primer.- Aprovar el text del conveni entre l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i el Sr. Josep
Noguera Muntadas per a la cessió de part d’un terreny per a l’ús municipal de parada de
cavalls.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del Conveni i per tal de que pugui
formalitzar qualsevol acte per tal de portar a terme els acords adoptats.
Tercer.- Notificar aquest acord a Josep Noguera Muntadas i citar-lo per la signatura del
conveni.”
Resultat: Aprovat per unanimitat

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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