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DOCUMENT

1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA (SECRETARIA), 28/04/2021 13:41
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 28/04/2021 13:42

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE
PRATS DE LLUÇANÈS DEL DIA 14 d´abril de 2021

Identificació de la sessió:
Núm.: JGL2021000007
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 14 d´abril de 2021
Horari: De les 08:00 h a les 08:10 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 24/03/2021
2.- COMUNICACIÓ OBRES C.ST MARÇAL 13 EXP. 2019/2021
3.- COMUNICACIÓ OBRES C.NOU, 39 EXP. 270/2021
4.- COMUNICACIÓ OBRES C.RESCLOSA 31 EXP. 275/2021
5.- LLIC.OBRES INSTAL.PLAQUES C.BONASORT, 36 EXP. 17/2021
6.- LLICÈNCIA OBRES PINTAR FAÇANA I RÈTOL BARBERIA PL.NOVA 18
EXP.19/2021
7.- LLICÈNCIA OBRES INST.PLAQUES C.VIC 12 EXP. 20/2021
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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8.- LLICÈNCIA OBRES INST.PLAQUES C.HOSPITAL 6 EXP. 21/2021
9.- LLICÈNCIA OBRES CALEFACCIÓ ESCOLA I IES EXP. 116/2021
10.- MODIFICACIÓ LLIC.OBRES SOTERRAR LÍNIA MITJA TENSIÓ EXP. 306/2021
11.- DENEGAR PRÒRROGA LLIC.OBRES C.ARAGÓ 28 EXP. 74/2021
12.- BONIFICACIÓ ICIO I IBI LLIC. OBRES INSTAL. PLAQUES EXP. 770/2020
13.- BONIFICACIÓ ICIO LLIC.OBRES INST.PLAQUES C.MONTSENY 22 EXP. 251/2021
14.- BONIFICACIÓ IBI INST.PLAQUES C.JOSEP CIRERA 6 EXP. 149/2021
15.- APROVACIO PROJECTE EXECUTIU CAL BERNAT
16.- RESOLDRE DE MUTU ACORD CONVENI ESPORTS
17.- APROVACIÓ CONVENI XARXA RESCAT
18.- PROCES PARTICIPATIU SANT JOAN I ELOIS 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

19.- CONCURS DIBUIX SANT JOAN I ELS ELOIS 2021
20.- LIQUIDACIÓ 079/2020 RUTA EQÜESTRE CONSORCI LLUÇANÈS
21.- LIQUIDACIÓ TAXA REVISIÓ PERIÒDCA EB LA PITOTA DEPT.SALUT

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 24/03/2021
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el 24 de març de 2021.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, acorda aprovar-la íntegrament.

2.- COMUNICACIÓ OBRES C.ST MARÇAL 13 EXP. 2019/2021

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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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: 14 d´abril de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2410-000003-2021

Títol de l’acord:
COMUNICACIÓ OBRES C.ST MARÇAL 13 EXP. 2019/2021
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

DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ D’OBRES C/ ST. MARÇAL, 13 EXP.
219/2021
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada 784/2021 de data 16 de març de 2021
corresponent al expedient número 219/2021.
La Junta de Govern pren els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació d’obres de l’expedient 219/2021
per instal·lar tanca al C/ St. Marçal, 13.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.- COMUNICACIÓ OBRES C.NOU, 39 EXP. 270/2021
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: 14 d´abril de 2021
Àrea: URBANISME
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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Expedient núm. 2410-000005-2021

Títol de l’acord:
COMUNICACIÓ OBRES C.NOU, 39 EXP. 270/2021
Text de l’acord:
DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ D’OBRES C/ NOU, 39 EXP. 270/2021
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada 974/2021 de data 29 de març de 2021
corresponent al expedient número 270/2021.
La Junta de Govern pren els següents
ACORDS

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

PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació d’obres de l’expedient 270/2021
per restaurar/reformar terrassa al C/ Nou, 39.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.- COMUNICACIÓ OBRES C.RESCLOSA 31 EXP. 275/2021
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: 14 d´abril de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2410-000006-2021

Títol de l’acord:
COMUNICACIÓ OBRES C.RESCLOSA 31 EXP. 275/2021
Text de l’acord:
DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ D’OBRES C/ RESCLOSA, 31 EXP. 275/2021
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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Vista la sol·licitud amb registre d’entrada 993/2021 de data 31 de març de 2021
corresponent al expedient número 275/2021.
La Junta de Govern pren els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació d’obres de l’expedient 275/2021
per instal·lar una tanca metàl·lica i una porta al C/ Resclosa, 31.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.- LLIC.OBRES INSTAL.PLAQUES C.BONASORT, 36 EXP. 17/2021
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,

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, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 14 d´abril de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2436-000002-2021

Títol de l’acord:
LLIC.OBRES INSTAL.PLAQUES C.BONASORT, 36 EXP. 17/2021
Text de l’acord:
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES C/ BONASORT, 36 EXP.
17/2021
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada 18/2021 de data 4 de gener de 2021
de l’expedient 17/2021.
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)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat
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ACORDS
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres de l’expedient 17/2021, per instal·lar plaques
fotovoltaiques d’autoconsum al C/ Bonasort, 36, d’acord amb les condicions del propi
expedient.
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 PINTAR FAÇANA I RÈTOL BARBERIA PL.NOVA 18
EXP.19/2021
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,
Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
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

SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 14 d´abril de 2021
Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 2436-000003-2021

Títol de l’acord:
LLICÈNCIA OBRES PINTAR FAÇANA I RÈTOL BARBERIA PL.NOVA 18 EXP.19/2021
Text de l’acord:
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES PL. NOVA, 18 EXP. 19/2021
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada 35/2021 de data 7 de gener de 2021
de l’expedient 19/2021.
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
ACORDS
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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PRIMER.- Concedir la llicència d’obres de l’expedient 19/2021, per pintar la façana i
penjar rètol de barberia a la Pl. Nova, 18, d’acord amb les condicions del propi expedient,
condicionada al compliment de les condicions particulars següents:
-

La volada del rètol no podrà excedir de la desena part de l’amplada de la vorera.
El color de la façana haurà d’ajustar-se a la carta de colors que figura en l’article
293 de la normativa del POUM (bàsicament haurà de ser un color de la gamma
dels ocres o dels terrosos, similar a l’existent en les finques de l’entorn).

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

7.- LLICÈNCIA OBRES INST.PLAQUES C.VIC 12 EXP. 20/2021

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: 14 d´abril de 2021
Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 2436-000004-2021

Títol de l’acord:
LLICÈNCIA OBRES INST.PLAQUES C.VIC 12 EXP. 20/2021
Text de l’acord:
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES C/ DE VIC, 12 EXP. 20/2021
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada 38/2021 de data 7 de gener de 2021
de l’expedient 20/2021.
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)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat
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ACORDS
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres de l’expedient 20/2021, per instal·lar plaques
fotovoltaiques d’autoconsum al C/ de Vic, 12, d’acord amb les condicions del propi
expedient.
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

8.- LLICÈNCIA OBRES INST.PLAQUES C.HOSPITAL 6 EXP. 21/2021
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,
Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal)

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 14 d´abril de 2021
Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 2436-000005-2021

Títol de l’acord:
LLICÈNCIA OBRES INST.PLAQUES C.HOSPITAL 6 EXP. 21/2021
Text de l’acord:
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES C/ HOSPITAL, 6 EXP. 21/2021
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada 39/2021 de data 7 de gener de 2021
de l’expedient 21/2021.
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
ACORDS
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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PRIMER.- Concedir la llicència d’obres de l’expedient 21/2021, per instal·lar plaques
fotovoltaiques d’autoconsum al C/ Hospital, 6, d’acord amb les condicions del propi
expedient.
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

9.- LLICÈNCIA OBRES CALEFACCIÓ ESCOLA I IES EXP. 116/2021
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,
Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN

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: 14 d´abril de 2021
Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 2436-000009-2021

Títol de l’acord:
LLICÈNCIA OBRES CALEFACCIÓ ESCOLA I IES EXP. 116/2021
Text de l’acord:
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES CANVI CALDERA ESCOLA I
IES EXP. 116/2021
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada 353/2021 de data 4 de febrer de
2021 de l’expedient 116/2021.
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
ACORDS
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres de l’expedient 116/2021, per canviar caldera de
biomassa i dipòsit de l’Escola Lluçanès i IES Castell del Quer, d’acord amb les condicions
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

1046-000009-2021

Codi Segur de Verificació: acf4cca7-cd8a-4d93-84bf-1796fba41e60
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_9019624
Data d'impressió: 21/06/2021 10:59:38
Pàgina 10 de 33

SIGNATURES

Ìacf4cca7-cd8a-4d93-84bf-1796fba41e60'Î

DOCUMENT
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del propi expedient i especialment condicionada a que no es podran iniciar les obres
sense haver complimentat prèviament els requeriments següents:
-

Nomenament del Tècnic responsable de les mateixes
Nomenament de l’empresa constructora de les obres
Certificat d’abocament de runes de l’abocador controlat

.
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

10.- MODIFICACIÓ LLIC.OBRES SOTERRAR LÍNIA MITJA TENSIÓ EXP. 306/2021
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,
Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal)

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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SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 14 d´abril de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2436-000026-2020

Títol de l’acord:
MODIFICACIÓ LLIC.OBRES SOTERRAR LÍNIA MITJA TENSIÓ EXP. 306/2021
Text de l’acord:
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 306/2020
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada 2947/2020 de data 5 de novembre
de 2020 de l’expedient 306/2020.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal.
La Junta de Govern pren els següents
ACORDS
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1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA (SECRETARIA), 28/04/2021 13:41
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PRIMER.- Aprovar la modificació de la llicència d’obres de l’expedient 306/2020 per
soterrar línia mitja tensió, d’acord amb les condicions del propi expedient i especialment
condicionat al compliment de les condicions particulars 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 presents obres no es podrà afectar cap instal·lació ni servei
municipal existent actualment.
Caldrà reposar les parts afectades per les obres, com a mínim al seu estat actual.
Les obres hauran d’estar degudament protegides i senyalitzades durant tota la
durada de les mateixes, per tal d’evitar qualsevol perill, tant per les persones, com
per la via pública.

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

11.- DENEGAR PRÒRROGA LLIC.OBRES C.ARAGÓ 28 EXP. 74/2021
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: 14 d´abril de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2436-000007-2021

Títol de l’acord:
DENEGAR PRÒRROGA LLIC.OBRES C.ARAGÓ 28 EXP. 74/2021
Text de l’acord:
DENEGAR LA CONCESSIÓ DE PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D’OBRES C/ARAGÓ, 28
EXP. 74/2021
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Vista la sol·licitud presentada pel senyor Joan Codina Simon amb registre d’entrada
186/2021 de data 20 de gener de 2021.
Vist l’informe desfavorable de l’arquitecte municipal.
La Junta de Govern pren els següents
ACORDS
PRIMER.- Denegar la pròrroga de la llicència d’obres número 701/2019 al senyor Joan
Codina Simon per poder acabar les obres al C/ Aragó, 28, segons l’informe que es
transcriu literalment:
“Informe
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Prats, en la sessió del dia 12-02-2020,
va acordar de concedir la llicència municipal d’obres sol·licitada pel Sr. Joan Codina Simón
per a l’ampliació d’una terrassa situada al carrer Aragó, 28.
Atès que la vigència de la present llicència era de 6 mesos i, per tant la mateixa va finalitzar
en data el dia 12-08-2020, el que implica que la present llicència fa 7 mesos que està
caducada, procedeix DENEGAR la pròrroga sol·licitada pel Sr. Joan Codina Simon per a
finalitzar les obres d’ampliació de la terrassa situada al carrer Aragó, 28 corresponents a
l’expedient 701/2019, procedint a comunicar al Sr. Joan Codina que ha de paralitzar les
obres corresponents al present expedient fins que no procedeixi a la sol·licitud d’una nova
llicència per a les partides d’obres pendents de finalitzar.”
SEGON.- Notificar-ho a l’interessat i instar-lo a sol·licitar una nova llicència d’obres per tal
de poder finalitzar les obres.
Resultat: Aprovat per unanimitat

12.- BONIFICACIÓ ICIO I IBI LLIC. OBRES INSTAL. PLAQUES EXP. 770/2020
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: 14 d´abril de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2120-000044-2020

Títol de l’acord:
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BONIFICACIÓ 95 % ICIO I IBI INST.PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES EXP. 770/2020
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
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.

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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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.
Vist l’informe favorable de l’enginyer municipal de data 24 de març de 2021.
Per tot això es proposa la junta de govern adopta els següents:
ACORDS:
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 pels anys 2021, 2022, 2023 i
2024 i es mantindrà, dintre del període de 4 anys 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 i sempre que la bonificació
no superi els 800,00 € anuals, 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: Aprovat per unanimitat
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13.- BONIFICACIÓ ICIO LLIC.OBRES INST.PLAQUES C.MONTSENY 22 EXP.
251/2021
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: 14 d´abril de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2120-000016-2021

Títol de l’acord:
BONIFICACIÓ ICIO LLIC.OBRES INST.PLAQUES C.MONTSENY 22 EXP. 251/2021

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

Text de l’acord:
APROVACIÓ BONIFICACIÓ DE L’ICIO PER INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAIQUES C/ MONTSENY, 22 EXP. 251/2021

DE

PLAQUES

Vist que en data 24 de març de 2021 amb registre d’entrada E202100929 el Sr. Josep
Paraire Danot, sol·licita la bonificació del 95 % de l’Impost de Construccions Instal·lacions
i Obres per la instal·lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques valorat en 8.310,83
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.
Per tot això es proposa la junta de govern adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Bonificar el 95% de l’impost de construccions instal·lacions i obres al Sr. Josep
Paraire Danot de les obres destinades a la instal·lació d’un sistema de plaques
fotovoltaiques al C/ Montseny, 22.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a tresoreria.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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14.- BONIFICACIÓ IBI INST.PLAQUES C.JOSEP CIRERA 6 EXP. 149/2021
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: 14 d´abril de 2021
Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 2120-000010-2021

Títol de l’acord:
BONIFICACIÓ IBI INST.PLAQUES C.JOSEP CIRERA 6 EXP. 149/2021
Text de l’acord:

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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APROVACIÓ BONIFICACIÓ DE L’IBI PER INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAIQUES C/ JOSEP CIRERA, 6 EXP. 149/2021

DE

PLAQUES

Vist que en data 22 de febrer de 2021 amb registre d’entrada E202100541 el Sr. Jaume
Escrigas Montañà, sol·licita la bonificació del 50 % de l’Impost de Béns Immobles durant
un màxim de 4 anys per la instal·lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques.
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.
Atès que l’enginyer municipal a informat favorablement en data 17 de març de 2021.
Per tot això es proposa la junta de govern adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Bonificar el 50% de l’impost de béns immobles pels anys 2021, 2022, 2023 i
2024 i es mantindrà, durant aquests 4 anys 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 i la bonificació d’un màxim de
900,00 €/any, al Sr. Jaume Escrigas Montanyà, amb DNI 33934125V per la instal·lació
d’un sistema de plaques fotovoltaiques al C/ Josep Cirera, 6.
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Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a tresoreria.
Resultat: Aprovat per unanimitat

15.- APROVACIO PROJECTE EXECUTIU CAL BERNAT
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: 14 d´abril de 2021
Àrea: SECRETARIA INTERVENCIO

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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Expedient núm. 1227-000001-2020

Títol de l’acord:
APROVACIÓ PROJECTE EXECUTIU CAL BERNAT
Text de l’acord:
APROVACIO DEL PROJECTE DE REHABILITACIO DE CAL BERNAT
Atès el projecte executiu de rehabilitació de l’edifici de Cal Bernat, 1a fase substitució
coberta de Prats de Lluçanès.
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.
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.
RESOLC
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Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’obra per a la rehabilitació de Cal
Bernat, fase 1, substitució coberta de Prats de Lluçanès.
Segon.- Publicar l’acord 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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16.- RESOLDRE DE MUTU ACORD CONVENI ESPORTS
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: 14 d´abril de 2021
Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
Expedient núm. 1376-000014-2019

Títol de l’acord:
RESOLDRE DE MUTU ACORD CONVENI ESPORTS
Text de l’acord:
RESOLDRE DE MUTU ACORD EL CONVENI VIGENT DE “PROJECTE DE SERVEIS
ESPORTIUS EN PETITS MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS” ENTRE ELS AJUNTAMENTS
DEL LLUÇANÈS, EL CONSORCI DEL LLUÇANÈS I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Per tal d’impulsar accions orientades a facilitar l’accés del ciutadà del petit municipi a la
pràctica de l’activitat física municipal, en data 7 de juliol de 2016, la Diputació de
Barcelona va subscriure un conveni de col·laboració amb el Consorci del Lluçanès i els
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municipis d’Alpens, Lluçà, d’Olost, d’Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de
Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí
d’Albars, Santa Maria de Merlès i Sobremunt per regular la participació de tots ells en la
implementació del “Projecte de serveis esportius en petits municipis del Lluçanès”
En data 29 de novembre de 2019, mitjançant decret número 13.737, la Diputació de
Barcelona va aprovar amb efectes 1 de gener de 2020, la pròrroga al conveni específic
per a la implementació del “Projecte de serveis esportius en petits municipis del
Lluçanès”, que es va dur a terme en el període 2016-19, en el marc de la Xarxa de
Governs Locals i el seu Protocol general, per un període de 4 anys, en els mateixos
termes i condicions previstos en l’esmentat conveni.
El Comitè Executiu d’Alcaldes/ess del Consorci del Lluçanès del 3 de desembre de 2019
va aprovar l’esmentat conveni, així com també van aprovar-ho tots els ajuntaments de
Lluçanès. Aquest es va veure modificat per una Addenda. Per Decret de Presidència del
Consorci, número 53/2020 en data 9 de novembre de 2020 es va aprovar l’addenda del
conveni signat per a la implementació del “Projecte de serveis esportius en petits
municipis del Lluçanès”, per a un període 2020-2023 i també ho van aprovar els
ajuntaments que en formen part.
Vist que en el catàleg de Xarxa de Governs Locals del 2021 hi ha el recurs de Projectes
de dinamització esportiva d’agrupacions de petits municipis i atès que tots els
ajuntaments del Lluçanès han signat la petició a favor del Consorci per tal d’impulsar la
millora integral del sistema esportiu local, mitjançant la contractació d’un tècnic d’esports
mancomunat pel mateix Consorci.
Vist la comunicació per part de la Diputació de Barcelona que manifesta que per tal de
donar continuïtat a la vertebració del sistema esportiu del Lluçanès a través del recurs
“Projectes de dinamització esportiva d'agrupacions de petits municipis” es fa necessari
deixar sense efecte el conveni “Projecte de serveis esportius en petits municipis del
Lluçanès” i que sol·licita que cada municipi participant del projecte aprovi resoldre el
conveni vigent per tal de possibilitar l’atorgament dels nous recursos econòmics en el
marc del Catàleg de Serveis.
Per tot això, la Junta de Govern adopta els següents,
ACORDS:
Primer.- Resoldre per avinença de les parts signatàries el conveni vigent “Projecte de
serveis esportius en petits municipis del Lluçanès” per tal de facilitar l’atorgament de nous
recursos econòmics en el marc del Catàleg de Serveis.
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona.
Resultat: Aprovat per unanimitat

17.- APROVACIÓ CONVENI XARXA RESCAT
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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: 14 d´abril de 2021
Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA
Expedient núm. 1376-000002-2021

Títol de l’acord:
APROVACIÓ CONVENI XARXA RESCAT
Text de l’acord:
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RENOVACIÓ CONVENI ADHESIÓ A LA XARXA RESCAT PER A LA COORDINACIÓ
EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL
Vista la proposta de renovació de conveni presentada pel departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya per l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a la
adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya
(RESCAT) per a la coordinació en matèria de protecció civil, que es transcriu a
continuació:

REUNITS
D’una banda, la senyora Elisabeth Abad Giralt, secretària general del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que actua en nom i
representació d’aquest departament per delegació del conseller d’Interior, en virtut
de l’article 1.d de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de
competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament
d’Interior (DOGC núm. 5802, de 24 de gener de 2011), d’acord amb la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
D’una altra, l’alcalde de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en virtut de l’Acord de
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data __________
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN
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1. Que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya ha establert
el marc regulador de les accions destinades a protegir les persones, els béns i el
medi ambient davant de situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de
calamitats públiques.
2. Així, d’acord amb l’article 3 d’aquesta llei, el Departament d’Interior és l'òrgan
responsable de la programació en matèria de protecció civil que té com a finalitats
bàsiques, entre d’altres, la previsió dels riscos greus, la planificació de les
respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també
l’estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels
diferents organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.
3. Que l’article 32.1 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del
Departament d’Interior estableix que la Direcció General de Protecció Civil (en
endavant, DGPC) exerceix, entre d’altres, la funció de desenvolupar el sistema de
Protecció Civil a Catalunya, els recursos i estructures associades i els dispositius
necessaris per coordinar-los, i també la d’organitzar, coordinar i supervisar el
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (en endavant, CECAT).
4. El CECAT, d’acord amb el que preveu l’article 1.2 del Decret 246/1992, de 26
d’octubre, de creació del CECAT, té com a missió fonamental la informació, la
comunicació, la coordinació, el suport i l’optimització dels esforços, accions i
actuacions de tots els organismes, tant públics com privats, que puguin intervenir
en cas d’emergència en l’àmbit de Catalunya.
5. D’aquesta manera, i d’acord amb l’article 2 del Decret 246/1992, de 26
d’octubre, correspon al CECAT exercir les funcions, entre d’altres, de rebre i
obtenir informació, analitzar, avaluar i determinar les conseqüències dels sinistres
i els riscos significatius en temps real. Així mateix, li correspon tractar les
informacions i dades provinents d’aspectes relacionats amb el risc, sinistres
greus, estats de preemergència o qualsevol altre de caràcter similar.
6. Que els municipis, de conformitat amb el que preveu l’article 47 de la Llei
4/1997, de 20 de maig, són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i
disposen de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria, i
exerceixen les funcions que els atribueix aquesta llei i qualsevol altra que, sense
contravenir-la, resulti necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció
de les persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc
col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques.
7. El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en
matèria de seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa
de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (en endavant,
xarxa Rescat).
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8. La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant
el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat
de Catalunya, que dona servei de manera transversal a diferents col·lectius en
l’àmbit de la seguretat i les emergències. La seva finalitat és facilitar la tasca de
cadascun d’aquests col·lectius, augmentant-ne l’eficàcia i eficiència, i permetre
una millor coordinació entre ells.
9. La xarxa Rescat es basa en la tecnologia Tetra i es caracteritza per un ús
eficient de la banda de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de
comptar amb comunicacions xifrades, una bona cobertura en els àmbits urbà i
rural, i la capacitat d’establir comunicacions entre grups d’usuaris de forma
independent, o bé d’activar grups comuns per facilitar-ne la coordinació.
10. La xarxa Rescat és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió
tècnica ha estat encomanada pel Departament d’Interior al Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
(CTTI) mitjançant conveni de data 21 de desembre de 2012, que formalitza
l’encàrrec de gestió i la cessió d’ús onerosa dels actius de la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya. En data 28 de juliol
de 2014, el CTTI i el Departament d’Interior van formalitzar una addenda a aquest
conveni amb l’objectiu d’adequar-lo al nou model de relació entre la Generalitat i
el CTTI, aprovat per acord de Govern en data 30 de juliol de 2013.
11. Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de
juny, s’estableix que el Consell Rector de la Xarxa Rescat n’és el màxim òrgan de
direcció, en defineix les funcions i determina la forma de representació de
l’Administració local de Catalunya en aquest òrgan col·legiat.
12. En data 29 de juliol de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre les
parts intervinents que establia les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès a la xarxa Rescat del Departament d’Interior. Això no obstant, les
modificacions normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic fan necessari modificar l’instrument
de col·laboració entre les parts intervinents.
13. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a la disposició
addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol
Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o
dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a
comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei. Pel que fa als convenis que no tinguin
determinat un període de vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el període
de vigència passa a ser de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la llei
esmentada.
14. Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, en
data 29 de juliol de 2008 , es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1
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d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni
d’adhesió d’aquesta corporació local.
I, en virtut d’això, les parts decideixen subscriure el present conveni de
col·laboració per a l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a la xarxa
Rescat.
PACTES
1. Objecte i finalitat del conveni

L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions generals d’adhesió de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a la xarxa Rescat, amb la finalitat de cobrir les
necessitats de comunicació entre el CECAT i les administracions locals que s’hi
adhereixin per a una adequada coordinació en matèria de protecció civil.
2. Obligacions del Departament
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El Departament s’obliga a:
 Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat els propers anys, i la disponibilitat per a
l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la Generalitat ho permetin.
 Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són assumits per la
Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l’Ajuntament.
 Cedir a l’Ajuntament de manera gratuïta i temporal el dret d’ús de dos terminals portàtils amb
els accessoris necessaris per a la coordinació en matèria de protecció civil entre el
Departament i l’Ajuntament.
 Informar l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la xarxa Rescat i
de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar el que es preveu en aquest
conveni, amb prou antelació.
 Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que, mitjançant el
Centre d’Operacions Rescat (en endavant, COR), proporcioni a l’Ajuntament, entre d’altres, un
servei per atendre les incidències que puguin afectar el funcionament de la xarxa Rescat i dels
seus terminals, utilitzant els recursos necessaris per resoldre-les.
 Renovar els terminals cedits quan es consideri necessari excepte en cas de pèrdua, sostracció
o avaria o deteriorament del terminal quan, a criteri del Departament d’Interior, això s’hagi
produït per un ús indegut.
3. Obligacions de l’Ajuntament

L’Ajuntament s’obliga a:
 Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús i les
condicions tècniques que siguin aplicables. A tal efecte haurà de:
− Adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, des de la direcció
de la xarxa Rescat i des de la DGPC.
− Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa Rescat per garantir la seguretat i l’ús
eficient de la xarxa.
 Assegurar que els terminals de la xarxa siguin utilitzats per a la coordinació en matèria de
protecció civil, obligant-se de manera explícita que usuaris amb altres funcions no utilitzin els
terminals donats d’alta a la xarxa Rescat, tret que aquest ús sigui expressament autoritzat pel
Departament.
 Autoritzar gratuïtament la instal·lació d’equipament tècnic de Rescat en espai municipal, si el
funcionament òptim de la xarxa ho requereix. Aquesta autorització es formalitzarà mitjançant el
conveni de col·laboració corresponent per a la instal·lació d’aquest equipament, que s’haurà de
subscriure en el termini màxim de quatre mesos des de la data de comunicació de la necessitat
per part de la Generalitat.
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 Assumir el compromís que tots els equips i accessoris cedits de la xarxa Rescat només seran
mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les empreses subministradores la
reparació dels equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions per resoldre les incidències
que afectin els equips terminals (excepte material fungible). Per tal de facilitar aquesta gestió i
poder oferir un servei àgil i eficient amb uns temps de resposta adequats, el COR, quan rebi un
equip avariat de l’Ajuntament, en facilitarà provisionalment un altre d’operatiu de la mateixa
marca i model amb la mateixa configuració, la mateixa programació i la mateixa identitat. Una
vegada s’hagi reparat el terminal de l’Ajuntament, el COR el retornarà a l’Ajuntament i recollirà
el terminal provisional.
 Permetre la instal·lació a les seves dependències dels equips de la Xarxa d’Alarmes i
Comunicacions (XAC) que preveu l’article 22 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció
civil de Catalunya, en els termes previstos a l’article 21 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals per serveis
de protecció civil.
 Informar el CECAT dels contactes municipals en matèria de protecció civil i de les seves dades
per a l’intercanvi d’informació en situacions de risc i d’emergència en cas d’activació d’algun pla
d’emergència de protecció civil (alcalde, CRA, tècnic de protecció civil...), en aquells casos en
què es produeixi alguna renovació de l’equip municipal relacionada amb els responsables de
protecció civil del municipi, o d’aquests mateixos.
 Fer-se càrrec del cost del material fungible de substitució (fundes, crancs, bateries, antenes,
etc.) associat als terminals cedits.
 Fer-se càrrec del cost de reposició dels terminals que s’hagin extraviat o sostret o hagin quedat
inutilitzats per motius que, a criteri del Departament d’Interior, puguin ser imputables a un ús
inadequat.
 Autoritzar el Departament d’Interior a incorporar i emmagatzemar el posicionament dels
terminals al seu Sistema d’Informació Geogràfica.
 Utilitzar el terminals cedits per activar comunicacions en els casos següents:
− Participar en les proves mensuals de comunicació realitzades des del CECAT.
− Intercanviar informació en situacions de risc greu o emergència, especialment en situació
d’activació de plans de protecció civil.
− En general, tots aquells supòsits inclosos en els protocols de protecció civil de l’annex 2.
 Facilitar la recollida de terminals per dur a terme manteniments i actualitzacions de
programaris, quan així sigui notificat per la Direcció General de Protecció Civil o per l’Oficina
Rescat.
4. Clàusula de reciprocitat de la informació

El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament a la reciprocitat de la
informació sobre emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta
Local de Seguretat, d’acord amb els principis recollits a l’article 21 de la Llei
4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, a
l’efecte de donar compliment al que preveuen els articles 22 i 23 d’aquesta llei,
relatius a la informació estadística i a l’elaboració d’informes de seguretat.
5. Adquisició de terminals

Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a adquirir els
terminals i accessoris Rescat que pugui necessitar si és el cas, a banda dels dos
terminals cedits per aquest conveni, i a contractar-ne el manteniment, amb les
mateixes condicions d’homologació i compatibilitat tecnològica amb la xarxa
exigides a les contractacions de terminals i accessoris del Departament d’Interior.
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L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractació
que estableixi, garantint la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la
tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa Rescat.
6. Costos d’explotació de la xarxa Rescat

El servei de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i
gestió de la xarxa Rescat serà gratuït per a l’Ajuntament.
7. Costos corresponents al servei Centre d’Operacions Rescat (COR)

El servei integral d’incidències del Centre d’Operacions Rescat (COR) serà gratuït
per a l’Ajuntament i resoldrà directament les consultes relatives al funcionament
de la xarxa i dels terminals per part dels ajuntaments.
8. Representació en el Consell Rector

L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa Rescat a través
de la participació dels vocals de l’Administració local de Catalunya en aquest
òrgan, designats per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya.
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9. Protecció de dades i deure de confidencialitat

Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica,
comercial o de qualsevol altra naturalesa que rebin de l’altra part. En
conseqüència, es comprometen a no divulgar aquesta informació a tercers sense
el consentiment exprés de l’altra part.
Atès que els annexos al present conveni contenen informació tècnica que ha de
ser protegida, no han de ser objecte de publicació, d’acord amb el que preveu
l’article 21.1 a) en relació amb l’article 8. f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació i bon govern.
El tractament de les dades és responsabilitat d’ambdues parts i se sotmet a la
normativa de protecció de dades, en especial a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com
al Reglament (UE) número 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 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 i pel qual
es deroga la Directiva 95/46.
Aquest clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, i les parts es
comprometen al seu compliment fins al moment en què la informació hagi
esdevingut de coneixement públic, d’acord amb el marc jurídic aplicable vigent.
10. Condicions tècniques

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

1046-000009-2021

Codi Segur de Verificació: acf4cca7-cd8a-4d93-84bf-1796fba41e60
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_9019624
Data d'impressió: 21/06/2021 10:59:38
Pàgina 25 de 33

SIGNATURES

Ìacf4cca7-cd8a-4d93-84bf-1796fba41e60'Î

DOCUMENT

1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA (SECRETARIA), 28/04/2021 13:41
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 28/04/2021 13:42

Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la xarxa Rescat amb els mateixos
nivells de qualitat i disponibilitat que les definides per a la resta d’usuaris del
servei de la Generalitat de Catalunya.
Les condicions tècniques i funcionals amb què s’ha de prestar el servei objecte
d’aquest conveni es recullen a l’annex 1, “Condicions tècniques del servei de
radiocomunicacions”. En el futur es podran afegir altres annexos que el modifiquin
i que s’hauran de numerar a continuació dels annexos inicials.
En el cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa provoqui algun
tipus d’avaria, bloqueig o mal funcionament de la xarxa Rescat, serà donat de
baixa temporalment fins a comprovar el funcionament correcte del terminal.
11. Annexos

Formen part d’aquest conveni els annexos següents:
 Annex 1: “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions”
 Annex 2: “Protocol de comunicacions en l’àmbit de protecció civil”
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12. Vigència del conveni, pròrrogues i resolució

L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà vigent a partir de la signatura del
conveni i operativa a partir de l’activació dels terminals corresponents.
Aquest conveni té una vigència de quatre anys i en qualsevol moment abans que
finalitzi les parts poden acordar-ne la pròrroga de mutu acord per un període de
fins a quatre anys addicionals o bé l’extinció, tal com estableix l’article 49 h) 2n de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
No obstant això, aquest conveni es pot resoldre per alguna de les causes
següents:





El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
El mutu acord de les parts.
L’incompliment de les clàusules del conveni.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del conveni.

13. Règim jurídic i litigis

Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa Rescat els
conflictes que puguin sorgir de la interpretació, el compliment, l’extinció, la
resolució i els efectes d’aquest conveni. En tot cas, per raó de la naturalesa
jurídica administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció
contenciosa administrativa per resoldre els conflictes esmentats.
La Junta de Govern adopta els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la renovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a la seva adhesió
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a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per
a la coordinació en matèria de protecció civil.
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la seva signatura.
Tercer.- Notificar la signatura d’aquest conveni al Departament d’Interior.
Resultat: Aprovat per unanimitat

19.- PROCES PARTICIPATIU SANT JOAN I ELOIS 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
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Data: 14 d´abril de 2021
Àrea: OAC
Expedient núm. 1046-000008-2021

Títol de l’acord:
PROCES PARTICIPATIU SANT JOAN I ELOIS 2021
Text de l’acord:
APROVACIO BASES PROCÉS PARTICIPATIU DE LES FESTES DE SANT JOAN I
ELS ELOIS
Atès que en data 30 de gener de 2020 va entrar en vigor el Reglament de Participació
Ciutadana de Prats de Lluçanès el qual revela el compromís de l’Ajuntament per fomentar
la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals i la voluntat
d’incorporar, de forma transparent i ordenada, a les persones i al conjunt de la societat
civil a la presa de decisions públiques per tal d’apoderar-les.
Atesa la voluntat municipal de poder tenir una diagnosi el màxim d’acurada possible
sobre les Festes de Sant Joan i els Elois i atesa la redacció de les bases que regulen el
funcionament d’aquest procés participatiu i que es transcriuen a continuació:
“Tens una idea per les Festes de Sant Joan i els Elois?
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L'Ajuntament de Prats de Lluçanès proposa un procés participatiu no vinculant per recollir
opinions i fer una anàlisi de la situació actual de les Festes de Sant Joan i els Elois, amb
l’objectiu de comptar amb la màxima col·laboració possible d'habitants de Prats de
Lluçanès perquè les Festes siguin una celebració on la ciutadania s’hi senti el màxim de
representada.
La Festes de Sant Joan i els Elois és un gran moment de trobada de tota la gent del
poble, uns esdeveniments en què hi ha una alta implicació i on la ciutadania mostra les
seves ganes de compartir les tradicions i les festes.
La història de les Festes de Sant Joan i els Elois, i la Festa Major de Sant Vicenç, té un
component de transmissió de les generacions anteriors cap a les últimes i, a la vegada,
s'ha anat transformant segons la història i l'evolució de la societat.
Des de l'Ajuntament, es vol iniciar un camí amb la ciutadania per millorar junts les Festes
de Sant Joan i els Elois.
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Aquest procés neix amb la voluntat d'arribar a tots els pradencs i pradenques i de ser una
eina útil de construcció ciutadana.
Un objectiu molt clar
La Regidoria de Festes té una finalitat molt diàfana amb aquest procés participatiu:
- Realitzar una diagnosi participativa sobre l’estat de les Festes per fer una
fotografia de les festes actuals i com es podrien millorar.
- Crear xarxa entre els diferents agents del poble: entitats i associacions, ciutadania
a títol individual, ajuntament, centres educatius, agents culturals, establiments i
comerços.
- Realitzar propostes de millora viables que puguin incorporar-se al model de
Festes, treballat de forma conjunta amb les entitats implicades en les Festes de
Sant Joan i els Elois i que puguin ser realitzades tenint en compte la normativa
vigent que estableix el PROCICAT i les autoritats sanitàries. Cal remarcar que es
valoraran les propostes rebudes conjuntament amb les entitats i es podran portar
a terme aquelles que es cregui que són factibles i encaixin dins el marc de Sant
Joan i els Elois. No totes les propostes rebudes es tiraran endavant.
Quan es posarà en marxa el procés de recepció de propostes?
El procés es posarà en marxa el 14 d’abril i tindrà una durada de dues setmanes. Fins al
30 d’abril es podrà contestar una enquesta en línia i de forma presencial a Cal Bach i,
també, els diumenges de mercat, sempre i quan les mesures sanitàries ho permetin, per
recollir el màxim d’opinions.
Qui hi pot participar?
Excepcionalment en aquest procés participatiu, hi podran participar totes les persones
que viuen a Prats de Lluçanès, hi estiguin empadronades o no, indistintament de l’edat
que tinguin ja que la voluntat continua sent que siguin unes festes el més inclusives i
representatives possibles.
Es tiraran endavant totes les propostes rebudes?
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Les aportacions rebudes es faran públiques (mantenint l’anonimat), a principis de mes de
maig, i es treballaran amb les entitats vinculades amb les Festes de Sant Joan i els Elois.
Totes les propostes han de poder tirar-se endavant segons la normativa vigent establerta
pel PROCICAT.
No s’acceptaran les propostes que no s’adeqüin a la normativa vigent que, a hores d’ara,
demana que es puguin desenvolupar en espais limitats, amb aforament controlat, a
banda d’altres mesures sanitàries.
Les activitats s’han de poder fer a l’aire lliure, tenint en compte el toc de queda decretat i
evitant el consum d’alimentació i beures a la via pública i fora del grup bombolla.
Totes les activitats que el PROCICAT no estableixi com a prohibides seran treballades
conjuntament amb les entitats i es valorarà la incorporació dins de la programació de les
Festes de Sant Joan i els Elois 2021, si són factibles i encaixen en el marc de Sant Joan i
els Elois. Cal remarcar que no es tiraran endavant totes les propostes rebudes.
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Model de formulari pel procés: Tens una idea per les Festes de Sant Joan i els
Elois?
NOM I COGNOMS
DNI
TELÈFON
ADREÇA ELECTRÒNICA
ADREÇA POSTAL
FORMES PART D’UNA ENTITAT? QUINA?


Quina edat tens?
o
o
o
o
o
o



Menys de 14 anys
De 14 a 18 anys
De 19 a 30 anys
De 31 a 45 anys
De 46 a 60 anys
De 61 en endavant

Sols participar als actes de les Festes de Sant Joan i els Elois?
o Sí
o No



Per què?
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Trauries, afegiries o milloraries alguna cosa en la programació habitual de Sant
Joan i els Elois que no afecti les tradicions relacionades amb el Ball del Contrapàs
i la passada?



Tens alguna proposta d’activitat infantil o familiar que es pugui portar a terme amb
un aforament limitat a l’aire lliure i que no impliqui el consum d’aliments o
begudes? Quina?



Tens alguna proposta d’activitat juvenil que es pugui portar a terme amb un
aforament limitat a l’aire lliure i que no impliqui el consum d’aliments o begudes?
Quina?



Tens alguna proposta d’activitat cultural que es pugui portar a terme amb un
aforament limitat a l’aire lliure i que no impliqui el consum d’aliments o begudes?
Quina?



Tens alguna proposta d’activitat esportiva que es pugui portar a terme amb un
aforament limitat a l’aire lliure i que no impliqui el consum d’aliments o begudes?
Quina?



Tens alguna proposta d’activitat telemàtica? Quina?



Tens alguna altra proposta d’activitat, que no sigui de cap dels àmbits esmentats
anteriorment, que es pugui portar a terme amb un aforament limitat a l’aire lliure i
que no impliqui el consum d’aliments o begudes? Quina?

La junta de govern adopta els següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases que regulen el procés participatiu de les festes de Sant Joan i
els Elois.
Segon.- Publicar aquestes bases a la pàgina web municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat

19.- CONCURS DIBUIX SANT JOAN I ELS ELOIS 2021
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: 14 d´abril de 2021
Àrea: OAC
Expedient núm. 1046-000007-2021

Títol de l’acord:
CONCURS DIBUIX SANT JOAN I ELS ELOIS 2021
Text de l’acord:
AROVACIÓ DE LES BASES PER AL 34è CONCURS INFANTIL DE CARTELLS DE
LES FESTES DE SANT JOAN I ELS ELOIS 2021
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Vistes els bases per a la convocatòria del 34è Concurs infantil de Cartells de les Festes
de Sant Joan i els Elois 2021.
Atès que el termini de presentació de les obres, que s’hauran de lliurar a l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès (Cal Bach, Passeig Lluçanès s/n), s’acabarà el 14 de maig a les 15
hores.
La junta de govern adopta els següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases per a la convocatòria del 34è Concurs infantil de Cartells de
les Festes de Sant Joan i els Elois 2021.

“CONVOCATÒRIA DEL 34è CONCURS INFANTIL DE CARTELLS
DE LES FESTES DE SANT JOAN I ELS ELOIS 2021
1.

Podran prendre part en aquest concurs tots els alumnes residents o
escolaritzats a Prats de Lluçanès (des d’EI 2 anys fins a 2n curs d’ESO).
2. Els treballs hauran de ser originals i inèdits i estar relacionats amb les festes
de Sant Joan i els Elois. S’admetrà qualsevol tècnica excepte el gravat negre
amb cera.
3. El dibuix s’haurà de fer en un full DIN-A4 que donarà l’Ajuntament i tant pot ser
orientat en horitzontal o vertical. El registre de l’Ajuntament quedarà al dors del
treball.
4. El treball haurà d’incloure en el dibuix el següent text:
 Festes de Sant Joan i els Elois 2021.
 Prats de Lluçanès.
5. El termini de presentació de les obres, que s’hauran de lliurar a l’Ajuntament
(Cal Bach, Passeig del Lluçanès s/n), s’acabarà el 14 de maig a les 3 de la
tarda. Cada centre podrà presentar un màxim de tres obres per curs.
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L’alumnat de primer cicle d’Educació Infantil (EI-2 anys) presentaran tots els
dibuixos.
6. Els treballs portaran un pseudònim i el curs al dors del full. Enganxat amb un
clip, en un sobre donat per l’Ajuntament (el nom i els cognoms i l’escola),
excepte l’alumnat de primer cicle d’EI (2 anys) que podran escriure el nom de
l’alumne o alumna en el dibuix sense necessitat del sobre.
7. El jurat qualificador estarà format per una persona representant de l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès, una persona representant de les entitats que participen
en l’organització de les Festes de Sant Joan i els Elois i tres persones
relacionades amb el món del dibuix, la imatge, la fotografia o la comunicació
audiovisual. El jurat es reunirà abans del dia 15 de maig, dia en què es farà
públic el veredicte. L’Ajuntament comunicarà directament als centres el nom de
les persones guanyadores.
8. Premis per nivells escolars: hi haurà un premi per la guanyadora de cada curs
escolar, consistent en material escolar. D’entre els dibuixos guanyadors
s’escolliran els dos dibuixos que formaran part de la portada i la contraportada
del programa de les Festes de Sant Joan i els Elois 2021. En el cas de
l’alumnat d’EI-2 anys s’entregarà un únic premi per tot el grup.
9. El jurat es reserva el dret de declarar desert alguns dels premis.
10. La resta d’obres guanyadores es publicaran dins del programa de les Festes de
Sant Joan i els Elois.
11. Els premis s’entregaran durant els actes de les Festes.
12. Els cartells guanyadors quedaran en propietat de l’Ajuntament, que es reserva
el dret de publicació i difusió i s’exposaran al públic a la Biblioteca Municipal
durant les Festes de Sant Joan i els Elois. La resta de treballs es retornaran als
centres corresponents.
En funció de la situació pandèmica, i seguint sempre les mesures sanitàries, es poden
veure modificats els següents apartats:
5. Les obres s’hauran de lliurar de forma telemàtica a l’adreça electrònica de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès: festes@pratsdellucanes.cat abans del 14
de maig a les 3 de la tarda. Cada centre podrà presentar un màxim de tres
obres per curs. L’alumnat de primer cicle d’Educació Infantil (EI-2 anys)
presentarà tots els dibuixos.
6. Els treballs s’entregaran de forma digital ja siguin fotografiats, escanejats o
convertits en arxiu pdf i titulats amb “nom de l’escola, curs i pseudònim”. Per
exemple, EscolaLlucanes_5e_BruixaNapa o FEDACPrats_1r_SantVicenc o
LaPitota_2anys_Traginer. En un document word s’adjuntarà el nom i cognoms
que equival a cada treball presentat.
10. Les d’obres guanyadores es publicaran dins del programa de les Festes de
Sant Joan i els Elois d’enguany (sigui imprès o digital).
11. Els premis s’entregaran durant els actes de les Festes de Sant Joan i els Elois,
de forma presencial o telemàtica segons recomanin les autoritats sanitàries.
12. Els cartells guanyadors quedaran en propietat de l’Ajuntament, que es reserva
el dret de publicació i difusió i que poden exposar-se al públic durant les Festes de
Sant Joan i Elois, de forma presencial o telemàtica. La resta de treballs es
retornaran als centres corresponents.
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Segon.- Publicar aquestes bases a la pàgina web de l’ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat

20.- LIQUIDACIÓ 079/2020 RUTA EQÜESTRE CONSORCI LLUÇANÈS
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: 14 d´abril de 2021
Àrea: SECRETARIA
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Expedient núm. 1657-000016-2021

Títol de l’acord:
LIQUIDACIÓ 079/2020 RUTA EQÜESTRE CONSORCI LLUÇANÈS
Text de l’acord:

APROVACIÓ LIQUIDACIONS
Vista la proposta presentada pel Consorci del Lluçanès, la Junta de Govern
acorda aprovar la següent liquidació:
a) Al Consorci del Lluçanès en concepte de la liquidació 079/2020, per
l’elaboració i execució de la Ruta de Turisme Eqüestre al Lluçanès,
per un total de 2.600,00 €.
Resultat: Aprovat per unanimitat

21.- LIQUIDACIÓ TAXA REVISIÓ PERIÒDCA EB LA PITOTA DEPT.SALUT
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: 14 d´abril de 2021
Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 1657-000018-2021

Títol de l’acord:
LIQUIDACIÓ TAXA REVISIÓ PERIÒDCA EB LA PITOTA DEPT.SALUT
Text de l’acord:

APROVACIÓ LIQUIDACIONS
Vista la proposta presentada pel Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya-Agència Salut Pública de la Catalunya Central, la Junta de Govern
acorda aprovar la següent liquidació:
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b) Al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya-Agència
Salut Pública de la Catalunya Central en concepte de TAXA
INSP.OSONA
2019
(CC1900600765-08/03/2019CTRL.ALIMENTARI)PER AUTORITZACIÓ SUB-DIRECTORA REG.
CAT.C.EL CAP SERVEI D AIST CAT.C. RESOLUCIÓ 01/03/2021 de
l’expedient 2859631, per un total de 56,50 €.
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,

Document signat digitalment
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