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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE
PRATS DE LLUÇANÈS DEL DIA 10 de març de 2021

Identificació de la sessió:
Núm.: JGL2021000005
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 10 de març de 2021
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
2.- PROP_JGL LLICÈNCIA OBRES C.MAJOR 51 EXP. 16/2021 19022021
3.- PROP_JGL LLIC.OBRES C.NOU 10 DOLORS PLA 04032021
4.- PROP_JGL APROVACIO BASES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 17022021
5.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI SUPORT UBIC 2021
6.- PROP_JGL APROVACIO PROJECTE JARDINS CAL ANDREUET 05032021
7.- PROP_JGL INHUMACIONS 2020 03032021
8.- PROP_JGL LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIÓ TRIBUNAL PROCÉS SELECCIÓ TEI
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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ESTER SUBIRÀ 04032021

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 24/02/2021
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el 24 de febrer de 2021.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, acorda aprovar-la íntegrament.

2.- LLICÈNCIA OBRES C.MAJOR 51 EXP. 16/2021

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

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: 10 de març de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2436-000001-2021
Títol de l’acord:
LLICÈNCIA OBRES C.MAJOR 51 EXP. 16/2021
Text de l’acord:
DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ D’OBRES C/ MAJOR, 51 EXP. 16/2021
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada 3594/2021 de data 30 de desembre de 2020
corresponent al expedient número 16/2021.
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
Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
Prats de Lluçanès (Lluçanès)
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ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació d’obres de l’expedient 16/2021 per
adequar escomesa de gas al C/ Major, 51, 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.
Caldrà reposar les parts afectades per les obres com a mínim a la seva situació
actual.
No es podrà afectar cap instal·lació ni servei municipal existent actualment.
Les obres hauran d’estar degudament protegides i senyalitzades durant 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.

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
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.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.- LLIC.OBRES C.NOU 10 EXP. 146/2021
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: 10 de març de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2436-000013-2021

Títol de l’acord:
LLIC.OBRES C.NOU 10 DOLORS PLA
Text de l’acord:
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES C.NOU, 10 EXP. 146/2021
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada 494/2021 de data 17 de febrer de
2021 de l’expedient 146/2021.
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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 146/2021, per fer una reforma
integral de l’habitatge, d’acord amb les condicions del propi expedient, així com al
compliment dels requeriments següents:
No es podran iniciar les obres sense haver complimentat prèviament els requeriments
següents:

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
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-

Full assumeix la direcció de les obres, degudament visat
Full de assumeix la direcció de l’execució de les obres degudament visat
Programa de Control de qualitat, visat
Certificat d’abocament de runes d’un abocador controlat
Nomenament del constructor responsable de les obres

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.- APROVACIO BASES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
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: 10 de març de 2021
Àrea: OAC
Expedient núm. 1177-000002-2021

Títol de l’acord:
APROVACIO BASES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
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Text de l’acord:
APROVACIO BASES REGULADORES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021
Atès que en data 30 de gener de 2020 va entrar en vigor el Reglament de Participació
Ciutadana de Prats de Lluçanès el qual regula la figura dels pressupostos participatius.
Atès la voluntat municipal de destinar una part de l’import del pressupost municipal a
pressupostos participatius, i atès la redacció de les bases que regulen el funcionament
d’aquest procés participatiu i que es transcriuen a continuació:
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021
Enguany es portarà a terme la segona edició dels pressupostos participatius de Prats de Lluçanès
que augmenta en un 20% la partida destinada.

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS?
Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana a través del qual la
ciutadania decideix a què es destina una part del pressupost municipal de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès. I alhora és una oportunitat que permet conèixer quines són les necessitats de la
ciutadania i quines són les seves prioritats.
ELS SEGONS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL POBLE
Aquest any es portarà a terme la segona edició dels pressupostos participatius a Prats de
Lluçanès.
Els diners que es posen a participació ciutadana parteixen del capítol d’inversions de l’any en curs
de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, fet que permet fer propostes sense restricció temàtica.
QUI HI POT PARTICIPAR?
Poden participar en aquesta edició de pressupostos participatius tots les persones empadrones a
Prats de Lluçanès, de 16 anys o més. També hi poden participar associacions i entitats inscrites al
registres d’entitats del poble. Totes elles poden fer propostes en l’àmbit d’actuació del municipi.
Podran votar les propostes totes les persones de 16 anys o més empadronades al municipi,
un total de 2315 persones. (són les persones que tindran 16 anys o més a 31/08/2021, últim
dia de votació)
COM ES FARÀ EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ?
El procés es portarà a terme en diferents fases:
1. FASE INFORMATIVA
Inici l’11 de març de 2021 amb la informació prèvia del procés i la presentació dels pressupostos
participatius de Prats de Lluçanès. Els canals informatius són:






Reunions informatives telemàtiques amb els veïns i veïnes de Prats de Lluçanès
Contacte amb entitats i veïnat per planificar sessions participatives telemàtiques.
Web municipal i dels pressupostos participatius: www.pratsdellucanes.cat i
participacio.pratsdellucanes.cat.
Pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Compte de Twitter de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès: @Pratsinfo.
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Compte d’instagram.
Enviament d’informació via whatsapp. Les persones que tinguin interès en participar-hi
poden facilitar la seva adreça electrònica o direcció de contacte a
participacio@pratsdellucanes.cat i seran avisades per participar a les taules de propostes
o sessions telemàtiques.
Enviament de correus electrònics a la ciutadania que s’ha registrat per rebre informació.
Les persones que tinguin interès en participar poden facilitar la seva adreça electrònica o
direcció de contacte a participacio@pratsdellucanes.cat i seran avisades per participar a
les taules de propostes o en les sessions temàtiques.
Punts d’informació al racó de les experiències del mercat (al racó de les experiències que
s’ubicarà a la plaça de l’Església).
Pantalla informativa de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Butlletí municipal.
Panells informatius del poble i als locals buits del centre del poble.

Les entitats i associacions ajuden a fer-ne difusió i poden recollir propostes que facin les persones
membres i desenvolupar-les perquè finalment vagin a votació.
2. FASE DE PROPOSTES
Entre l’11 de març i l’11 d’abril de 2021 es podran fer propostes vinculades a les necessitats del
poble, via telemàtica o presencialment en horari d’oficina a Cal Bach.

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
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Cal tenir en compte que les propostes han de complir els següents criteris:










Que no tinguin un cost superior a 12.000 euros.
Que siguin viables tècnicament.
Que siguin actuacions d’àmbit públic.
Que no estiguin inclosos en el pressupost municipal ordinari.
Que no condicionin altres pressupostos d’altres anys.
Que siguin d’àmbit municipal.
Que estiguin dins l’àmbit d’actuació.
Que siguin quantificables econòmicament.
Que no siguin de manteniment sinó projectes a desenvolupar.

Les propostes es poden fer:
 Per Internet a participacio.pratsdellucanes.cat entre l’11 de març i l’11 d’abril:
Omplint el formulari. Totes les propostes que arribin per Internet es posaran a
debat i es validaran a la taula de propostes telemàtica. El formulari de propostes el
pot omplir qualsevol persona que estigui empadronada a Prats de Lluçanès i que
tingui 16 anys o més o que pertanyi a alguna entitat o col·lectiu registrada i que
encaixi en el procés de participació.


De forma presencial, entre el 12 de març i l’11 d’abril a les urnes ubicades a
Cal Bach.

Totes les propostes que arribin tant telemàticament com presencialment es validaran,
s’acceptaran, es milloraran o es rebutjaran a la taula de propostes.


Una taula de debat i propostes
 Espai de debat telemàtic, no només de presentació de propostes
tancades. Són un espai obert a tota la ciutadania que hi vulgui participar.
En aquestes taules es presentaran i posaran a debat les propostes
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rebudes per Internet o de forma presencial i també se’n podran plantejar
de noves en la mateixa sessió.
 És el primer sedàs per concretar i validar les propostes que passaran
posteriorment a votacions.
Aquesta taula de propostes es farà de forma telemàtica el dimarts 13 d’abril de dos quarts
de 8 a dos quarts de 10 del vespre.
En la taula es portaran totes les propostes que s’ha rebut per Internet i les que s’aportin
presencialment i es debatran, modificaran, milloraran o es validaran i també es faran noves
propostes que es treballaran. En la segona part de la taula es concretaran les propostes per tal
que puguin passar als serveis tècnics per pressupostar-les i concretar-les.
Entre els mesos d’abril i juny es concretaran i valoraran econòmicament els projectes per part
del personal tècnic municipal. En totes les propostes cal comprovar si compleixen tots els criteris.
A partir d’aquí es defineix un preprojecte i es quantifica econòmicament.
Al final d’aquesta fase es convoca a tota la ciutadania, que finalment faran la validació de totes les
propostes que es posaran a votació.

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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3. FASE DE VOTACIONS
El mes de juliol i agost s’exposaran totes les propostes perquè la ciutadania de 16 anys o més
empadronada al poble les pugui votar.
L’exposició de propostes es farà al llarg de tot el mes de juny a diferents espais públics i locals
buits del centre del poble on s’explicaran, de forma resumida, cadascun dels projectes que es
posen a participació.
Tots els projectes que es posen a votació els ha fet íntegrament la ciutadania. En aquest cas,
l’Ajuntament s’ocupa de redactar i quantificar el projecte proposat pel veïnat sense incorporar-hi
cap element propi.
L’exposició de projectes també estarà a Internet on tothom que vulgui els podrà consultar abans
de votar.
El vot és ponderat. Això vol dir que cadascú pot votar un màxim de tres propostes prioritzant la que
li agrada més amb 1, 2 o 3 vots.
Al llarg del mes de juliol i agost, aproximadament, es podran votar les propostes de forma
telemàtica i presencial amb assistència a Cal Bach.
Les votacions es poden fer:
 Per Internet a participacio.pratsdellucanes.cat.
 Presencialment a Cal Bach.
Les votacions presencials comptaran amb el suport del tècnic de participació, que ajudarà a la
ciutadania a entrar les dades de la persona i les opcions que ha escollit. Així, es podrà entrar a la
pàgina de votacions amb el DNI o NIF i només podran votar les persones empadronades.
Un cop acabat el període de votacions es validen manualment totes les dades quadrant-les amb el
padró. Si hi ha algun error de persones que han votat dues vegades i el programa els hi ha permès
s’elimina una de les votacions. En cas que les votacions d’una mateixa persona no coincideixin es
validarà la primera votació feta.
El vot no és anònim, ja que per accedir a votar s’ha de donar les dades del DNI. De totes maneres
sí que el vot és confidencial i per tant, només hi té accés el personal tècnic de l’Ajuntament.
4. RETORN I AVALUACIÓ
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A partir del 31 d’agost i un cop comptabilitzats tots els vots i atorgat els punts a cada projecte per
vot ponderat es farà públic la proposta o propostes guanyadores, és a dir, aquelles que han
obtingut més puntuació per part de la ciutadania.
PROPOSTA MISSATGE PER COMUNICAR EN LA FASE DE PROPOSTES
Què faries per millorar el poble amb 12.000 euros?
Tens temps fins a l’11 d’abril per explicar-nos-ho.
1. Presencialment a Cal Bach.
2. Escrivint a participacio.pratsdellucanes.cat.
Participa a la taula de propostes telemàtica!
Dimarts 13 d’abril
De dos quarts de 8 a dos quarts de 10 del vespre
Hi tens molt a dir!

La junta de govern adopta els següents,
ACORDS:

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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Primer.- Aprovar les bases que regulen els pressupostos participatius 2021.
Segon.- Publicar aquestes bases a la pàgina web municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.- APROVACIÓ CONVENI SUPORT UBIC 2021
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: 10 de març de 2021
Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA
Expedient núm. 1376-000003-2021

Títol de l’acord:
APROVACIÓ CONVENI SUPORT UBIC 2021
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1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA (SECRETARIA), 24/03/2021 09:46
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 24/03/2021 13:12

Text de l’acord:
CONVENI DE SUBVENCIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS
DE PRATS DE LLUÇANÈS I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS PER A LA
DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DEL MUNICIPI
Vista la proposta de conveni de subvenció entre l’associació de botiguers i comerciants
de Prats de Lluçanès i l’ajuntament de Prats de Lluçanès per a la dinamització del comerç
del municipi per l’any 2021, que es transcriu a continuació:
CONVENI DE SUBVENCIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS
DE PRATS DE LLUÇANÈS I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS PER A LA
DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DEL MUNICIPI
REUNITS

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

D’una part el Senyor JORDI BRUCH I FRANCH, Alcalde de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès, amb NIF-P0817000-C, assistit per la Sra. ANNA CLÀRIA I VILA, Secretària
General de la Corporació, com a fedatari públic segons allò que disposa l’article 92.3 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
I d’altre part el senyor ALBERT CLARA I LLORET , president de la Unió de Botiguers i
Comerciants de Prats de Lluçanès, amb NIF G-59999151, reconeixent-se ambdós
compareixents capacitat i competència per contractar i obligar-se
A tal efecte,
MANIFESTEN
I Que les dues entitats representades coincideixen amb la voluntat de promocionar i
dinamitzar el comerç del municipi de Prats de Lluçanès.
II Que de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès té com a objectiu la promoció i dinamització
del comerç de Prats de Lluçanès i donar suport a totes aquelles mesures encaminades a
aconseguir aquest fi.
Per portar a terme aquest objectiu, es requereix la col·laboració dels diferents agents i
associacions que comparteixen la voluntat de potenciar el comerç urbà.
ACORDEN:
Primer.- És l’objecte del present conveni la regulació de la subvenció que s’atorga a
l’UBIC destinada a les accions de dinamització del comerç de Prats de Lluçanès i a tal
efecte l’Ajuntament de Prats de Lluçanès atorgarà una ajuda màxima de 2.100 euros per
contribuir a aquesta acció.
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1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA (SECRETARIA), 24/03/2021 09:46
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 24/03/2021 13:12

Segon.- La UBIC s’obliga aportar al conveni 2.100 € per a la dinamització comercial del
municipi de Prats de Lluçanès. Les despeses a realitzar per aquest concepte seran de
4.200 €.
Tercer.- L’Ajuntament de Prats de Lluçanès es compromet a abonar el 50% de l’aportació
en el termini de 30 dies des de la signatura del conveni. La quantitat restant s’aportarà un
cop justificada l’actuació a l’Ajuntament per part de la UBIC.
Quart.- La UBIC s’obliga a presentar a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès la memòria de
justificació tècnica de les actuacions portades a terme dins del pla de dinamització anual
de l’associació, així com els comprovants de la despesa per valor de 4.200€ en el termini
màxim de 3 mesos des de la finalització de la vigència del conveni.
En el cas que no sigui possible presentar aquests documents en el termini indicat, es
podrà demanar una pròrroga, que podrà ser com a màxim de dos mesos, mitjançant
instància a l’Ajuntament.

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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Si de la memòria econòmica es desprèn que hi ha hagut un sobre finançament de
l’activitat, la subvenció principal es reduirà en aquest mateix import.
Cinquè.- Que la vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2021. Per a resoldre
qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la interpretació i execució del
present conveni, ambdues parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció i
tribunals de Barcelona.
Sisè.- Aquest conveni i la subvenció que en ell es regula s’extingirà, a més de pel
transcurs del temps fixat en la clàusula cinquena, per impossibilitat en el compliment de
les obligacions pactades i pels supòsits determinats a la normativa de subvencions:
-

El falsejament de les dades.
La falta de justificació de la subvenció.
L’incompliment total o parcial de la finalitat.
L’incompliment total o parcial de condicions o obligacions imposades al
beneficiari.
La resistència, excusa, obstrucció o negativa a la comprovació i control per part de
l’òrgan municipal.

Setè.- La revocació o anul·lació comportarà el reintegrament de les quantitats avançades
per l’Ajuntament. Aquest acord de reintegrament haurà de ser pres per la Junta de
Govern Local.
L’acord de reintegrament comportarà l’exigència d’interessos de demora des del moment
de pagament de la bestreta a compte, excepte si la revisió es realitza per motiu no
imputable al beneficiari o pel reajustament de la subvenció al dèficit real.
L’acord de reintegrament es notificarà als beneficiaris amb l’advertiment exprés que un
cop transcorregut el període de cobrament en voluntària sense que s’hagin reintegrat a
l’Ajuntament les quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute pel procediment de
constrenyiment en els terminis i formes que preveu el Reglament General de Recaptació.
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1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA (SECRETARIA), 24/03/2021 09:46
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 24/03/2021 13:12

Vuitè.- En tot allò que no quedi regulat en el present conveni, s’aplicarà la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament.
I com a prova de conformitat, les parts signaran per duplicat el present document, rubricat
a tots els fulls i annexos estesos a una sola plana, en el lloc i data indicat a
l’encapçalament, de la qual cosa DONO FE.
Vist que l’objecte del present conveni és la regulació de la subvenció de 2100€ que des
de l’ajuntament s’atorga a l’UBIC per a la dinamització comercial.
Vist que l’ajuntament té consignació pressupostària per pagar aquesta subvenció.
La Junta de Govern adopta els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de subvenció entre l’associació de botiguers i comerciants de
Prats de Lluçanès i l’ajuntament de Prats de Lluçanès per a la gestió de la dinamització
en un centre comercial urbà i en un mercat municipal per l’any 2021.

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

Segon.- Facultar a l’alcalde per a la seva signatura.
Tercer.- Notificar la signatura d’aquest conveni a l’associació de botiguers i comerciants
de Prats de Lluçanès.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.- APROVACIO PROJECTE JARDINS CAL ANDREUET
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: 10 de març de 2021
Àrea: SECRETARIA INTERVENCIO
Expedient núm. 3045-000001-2021

Títol de l’acord:
APROVACIO PROJECTE JARDINS CAL ANDREUET
Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
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Text de l’acord:
APROVACIÓ DEL LA MEMORIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA
DELS JARDINS DE CAL BACH I PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ MODUL SERVEIS
JARDINS CAL BACH
Atès la memòria valorada de les actuacions de millora dels jardins de Cal Bach i el
Projecte de construcció del mòdul de serveis dels Jardins de Cal Bach redactat pel tècnic
municipal.
Considerant que el projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Considerant així mateix que el projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que
estableix l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, i articles 125 i ss del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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Atès que l’òrgan de contractació segons allò establert a la Disposició Addicional Segona
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic és l’alcaldia.
La junta de govern de la corporació adopta els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la memòria valorada de les actuacions de millora dels jardins de Cal
Bach i aprovar inicialment el projecte de construcció del mòdul de serveis dels Jardins de
Cal Bach.
Segon.- Publicar l’acord d’aprovació inicial del projecte al Butlletí Oficial de la Província,
al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web, per tal que durant el termini de
30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de publicació al BOP, els ciutadans
puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.
Tercer.- Les al·legacions presentades seran informades i s’elevarà a la Junta de Govern
la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi i d’aprovació definitiva del projecte
d’obra pública ordinària que ens ocupa.
Quart.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat
definitivament el projecte, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits necessaris per
a la seva publicació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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7.- INHUMACIONS 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: 10 de març de 2021
Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
Expedient núm. 2925-000001-2021

Títol de l’acord:
INHUMACIONS 2020
Text de l’acord:

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

APROVACIÓ COBRAMENT DE LA LIQUIDACIÓ D’INHUMACIONS 2020
Vista la proposta presentada amb registre d’entrada 560/2021 de data 24 de febrer de
2021 de l’expedient 175/2021, de les inhumacions realitzades durant el 2020 per la
Funerària Blanqué SL.
Atès que són correctes les inhumacions presentades i el lloguer de nínxol.
La Junta de Govern adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar les inhumacions de l’exercici 2020.
Segon.- Sol·licitar el pagament a la Funerària Blanqué en concepte de les inhumacions i
del lloguer de nínxol de l’any 2020 pels següents imports:
-

22 Inhumacions: 1.210€
1 lloguer de nínxol: 206€

Resultat: Aprovat per unanimitat
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8.- LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIÓ TRIBUNAL PROCÉS SELECCIÓ TEI ESTER
SUBIRÀ 04032021
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: 10 de març de 2021
Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 1657-000011-2021

Títol de l’acord:
LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIÓ TRIBUNAL PROCÉS SELECCIÓ TEI
Text de l’acord:

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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APROVACIÓ DESPESES I PAGAMENTS

Vista la sol·licitud presentada per la senyora Ester Subirà Castañé d’abonament
d’indemnitzacions meritades per la participació com a membre del tribunal del
procés de selecció d’una borsa de Tècnic d’educació infantil (TEI) de l’Escola
Bressol “La Pitota”.
La Junta de Govern local acorda l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR les següents despeses:
-

Ester Subirà Castañé, indemnització per la participació com a tribunal al
procés de selecció d’una borsa de tècnic d’educació infantil (TEI) de
l’Escola Bressol “La Pitota”, per un total de 41,28 €.

Segon.- INFORMAR a la tresoreria pel seu pagament.
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,

Document signat digitalment
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