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DOCUMENT

1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 14/07/2021 09:17
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT), 14/07/2021 11:34

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE
PRATS DE LLUÇANÈS DEL DIA 23 de juny de 2021

Identificació de la sessió:
Núm.: JGL2021000012
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 23 de juny 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 09/06/2021
2.- COMUNICACIÓ OBRES C SANT PERE 27 EXP. 311/2021
3.- COMUNICACIÓ OBRES C BRUC 85 466/2021
4.- COMUNICACIÓ OBRES C.SERRAT DEL PERIC 4 EXP. 475/2021
5.- COMUNICACIÓ OBRES PL.VELLA 12 EXP. 506/2021
6.- LLICÈNCIA OBRES AVDA.PAU CASALS, 12 EXP. 418/2021
7.- LLICÈNCIA OBRES AVDA.PAU CASALS, 1 EXP. 330/2021
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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1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 14/07/2021 09:17
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT), 14/07/2021 11:34

8.- DENEGAR PRÒRROGA LLIC.OBRES 57/2011 NAU IND EXP. 344/2021
9.- APROVACIÓ BONIFICACIÓ ICIO LLIC.OBRES INST.PLAQUES C.SERRAT DEL SOL
29 EXP. 351/2021
10.- ACCEPTACIO SUBVENCIO JOVENTUT CCO
11.- CONVENI ENVELLIMENT ACTIU
12.- CONVENI FUNCIONAMENT ESCOLA DE MUSICA
13.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 033/2021 MÚSICA X NADONS 3r TRIM'21 CONSORCI

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.

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

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 09/06/2021
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el 9 de juny de 2021.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, acorda aprovar-la íntegrament.

2.- COMUNICACIÓ OBRES C SANT PERE 27 EXP. 311/2021
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: 23 de juny de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2410-000008-2021
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

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL

SECRETARIA

1046-000014-2021

Codi Segur de Verificació: 22bcc3b9-84a5-40f2-9d6d-748dbe5e864d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_9640137
Data d'impressió: 14/07/2021 11:37:30
Pàgina 3 de 22

SIGNATURES

Ì22bcc3b9-84a5-40f2-9d6d-748dbe5e864dÃÎ

DOCUMENT

1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 14/07/2021 09:17
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT), 14/07/2021 11:34

Títol de l’acord:
COMUNICACIÓ OBRES C SANT PERE 27 EXP. 311/2021
Text de l’acord:
DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ D’OBRES C/ SANT PERE, 27 EXP. 311/2021
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada 1115/2021 de data 14 d’abril de 2021
corresponent al expedient número 311/2021.
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 311/2021
per pavimentar la terrassa del 2n pis al C/ Sant Pere, 27.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.- COMUNICACIÓ OBRES C BRUC 85 466/2021
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: 23 de juny de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2410-000022-2021

Títol de l’acord:
COMUNICACIÓ OBRES C BRUC 85 466/2021
Text de l’acord:
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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DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ D’OBRES C/ BRUC, 85 EXP. 466/2021
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada 1591/2021 de data 01 de juny de 2021
corresponent al expedient número 466/2021.
La Junta de Govern pren els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació d’obres de l’expedient 466/2021
per reparar la llar de foc al C/ Bruc, 85.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.- COMUNICACIÓ OBRES C.SERRAT DEL PERIC 4 EXP. 475

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: 23 de juny de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2410-000023-2021

Títol de l’acord:
COMUNICACIÓ OBRES C.SERRAT DEL PERIC 4 EXP. 475/2021
Text de l’acord:
DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ D’OBRES C/ SERRAT DEL PERIC, 4 EXP.
475/2021
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada 1629/2021 de data 04 de juny de 2021
corresponent al expedient número 475/2021.
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

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL

SECRETARIA

1046-000014-2021

Codi Segur de Verificació: 22bcc3b9-84a5-40f2-9d6d-748dbe5e864d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_9640137
Data d'impressió: 14/07/2021 11:37:30
Pàgina 5 de 22

SIGNATURES

Ì22bcc3b9-84a5-40f2-9d6d-748dbe5e864dÃÎ

DOCUMENT

1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 14/07/2021 09:17
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ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació d’obres de l’expedient 475/2021
per pintar façana i canviar canals al C/ Serrat del Peric, 4.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.- COMUNICACIÓ OBRES PL.VELLA 12 EXP. 506/2021
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: 23 de juny de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2410-000024-2021

Títol de l’acord:
COMUNICACIÓ OBRES PL.VELLA 12 EXP. 506/2021
Text de l’acord:
DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ D’OBRES PL. VELLA, 12 EXP. 506/2021
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada 1713/2021 de data 16 de juny de 2021
corresponent al expedient número 506/2021.
La Junta de Govern pren els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació d’obres de l’expedient 506/2021
per canviar les rajoles de la cuina a la Pl. Vella, 12.
Resultat: Aprovat per unanimitat

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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6.- LLICÈNCIA OBRES AVDA.PAU CASALS, 12 EXP. 418/2021
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: 23 de juny de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2410-000016-2021

Títol de l’acord:
LLICÈNCIA OBRES AVDA.PAU CASALS, 12 EXP. 418/2021

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:
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES AVDA.PAU CASALS, 12 EXP.
418/2021
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada 1425/2021 de data 16 de maig de
2021 de l’expedient 418/2021.
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 418/2021, per formació de rasa per
connexió a escomesa de gas i aigua i pavimentar a l’Avda. Pau Casals, 12, d’acord amb
les condicions del propi expedient i especialment condicionada al compliment de les

condicions particulars següents:
-

La present llicència s’entendrà concedida únicament als efectes municipals
de la mateixa, amb independència de les altres autoritzacions que calgui
sol·licitar.
Caldrà reposar les parts afectades per les obres, com a mínim, a la seva
situació actual

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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1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 14/07/2021 09:17
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT), 14/07/2021 11:34

Amb l’execució de les obres no es podrà afectar cap instal·lació ni servei
municipal existent a la zona
Durant l’execució de les obres caldrà adoptar les mesures de protecció i
senyalització necessàries per tal de garantir la seguretat viaria i de les
persones .

.
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 AVDA.PAU CASALS, 1 EXP. 330/2021
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac
Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch

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

Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 23 de juny de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2436-000020-2021

Títol de l’acord:
LLICÈNCIA OBRES AVDA.PAU CASALS, 1 EXP. 330/2021
Text de l’acord:
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES AVDA.PAU CASALS, 1 EXP.
330/2021
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada 1153/2021 de data 16 d’abril de
2021 de l’expedient 330/2021.
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 330/2021, per la reforma i
condicionament d’una nau industrial a l’Avda. Pau Casals, 1, d’acord amb les condicions
del propi expedient i especialment condicionada al compliment de les condicions

particulars següents:
-

Les obres sol·licitades s’hauran d’ajustar en la seva totalitat a les previsions
dels projectes tècnics de legalització de l’activitat i de prevenció contra
incendis que s’adjunten al present 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

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

8.- DENEGAR PRÒRROGA LLIC.OBRES 57/2011 NAU IND EXP. 344/2021
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: 23 de juny de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2436-000022-2021

Títol de l’acord:
DENEGAR PRÒRROGA LLIC.OBRES 57/2011 NAU IND EXP. 344/2021
Text de l’acord:
DENEGAR LA CONCESSIÓ DE PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D’OBRES 57/2011 NAU
POLÍGON EXP. 344/2021
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Josep Ma Madrona Valldaura amb registre
d’entrada 1184/2021 de data 22 d’abril de 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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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 57/2011 al senyor Josep
Ma Madrona per poder acabar les obres a la nau del Pol. Industrial les Saleres, segons
l’informe que es transcriu literalment:
“Informe
Atès que d’acord amb el Decret Llei 17/2019, les persones titulars de les llicències d’obres
caducades a partir de l’1 de gener del 2008, disposaven d’un termini màxim dins el 31 de
desembre del 2020 per sol·licitar la rehabilitació i prorroga de la llicència.
Atès que la present sol·licitud s’ha presentat amb posterioritat al dia 31 de desembre del
2020, procedeix informar DESFAVORABLEMENT la pròrroga sol·licitada pel Sr. Josep Maria
Madrona per a la finalització de les obres d’una nau industrial situada al polígon industrial
Les Saleres s/n, al haver-se presentat la present sol·licitud amb posterioritat al termini
màxim establert pel Decret Llei 17/2019 .
Procedeix informar al Sr. Josep Maria Madrona que, per tal de poder finalitzar les obres de
la present nau industrial caldrà procedir a sol·licitar una nova llicència per a les obres de la
nau que resten pendents de construir per a la seva finalització, acompanyades del
corresponent projecte tècnic i pressupost, en el ben entès que les obres pendents
d’executar s’ajusten a la normativa vigent actualment al municipi.”
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

9.- APROVACIÓ BONIFICACIÓ ICIO LLIC.OBRES INST.PLAQUES C.SERRAT DEL
SOL 29 EXP. 351/2021
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: 23 de juny 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. 2436-000024-2021

Títol de l’acord:
APROVACIÓ BONIFICACIÓ ICIO LLIC.OBRES INST.PLAQUES C.SERRAT DEL SOL
29 EXP. 351/2021
Text de l’acord:
APROVACIÓ BONIFICACIÓ DE L’ICIO PER INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAIQUES C/ SERRAT DEL SOL, 29 EXP. 351/2021

DE

PLAQUES

Vist que en data 22 d’abril de 2021 amb registre d’entrada E2021001195 el Sr. Miquel
Batriu Vall, 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 7.906,40 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.
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Per tot això la junta de govern adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Bonificar el 95% de l’impost de construccions instal·lacions i obres al Sr. Miquel
Batriu Vall de les obres destinades a la instal·lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques
al C/ Serrat del Sol, 29.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a tresoreria.
Resultat: Aprovat per unanimitat

10.- ACCEPTACIO SUBVENCIO JOVENTUT CCO
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac
Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 23 de juny de 2021
Àrea: CULTURA
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. 2240-000034-2021

Títol de l’acord:
ACCEPTACIO SUBVENCIO JOVENTUT CCO
Text de l’acord:
ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A PLANS LOCALS DE JOVENTUT
D’AJUNTAMENTS DE MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS EXERCICI 2021
Que el Consell Comarcal d’Osona ha concedit una subvenció a l’ajuntament de Prats de
Lluçanès per desenvolupar el Pla Local de Joventut del municipi de Prats de Lluçanès,
per import de 5.000 euros, de conformitat amb el Contracte Programa 2016-2019, a
través de l’addenda 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

Que d’acord amb la Llei i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
les subvencions concedides han de ser acceptades pels beneficiaris dintre del termini
d’un mes des de la notificació de l’atorgament.
Així mateix, correspon a l’Ajuntament presentar declaració responsable conforme
compleixen amb els requisits de l’article 13 de la Llei General de Subvencions per obtenir
la condició de beneficiari de subvencions i presentar els certificats d’estar al corrent de les
obligacions fiscals amb la Seguretat Social i amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, o autoritzar al Consell per la seva obtenció.
Si transcorregut el termini esmentat, l’ajuntament no manifesta res al respecte, s’entendrà
que no accepta la subvenció concedida.
Tenint en compte que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès té la voluntat de dur a terme el
desenvolupament del Pla Local de Joventut per aquest exercici 2021 i, per tant, li és
determinant acceptar la subvenció esmentada.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el
seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny ( en
endavant ROAS).
L’Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal d’Osona, que fou aprovada
definitivament per acord del Ple de data 23 de setembre de 2004, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província número 55 del 5 de març de 2005.
Que en compliment de la legislació esmentada i dintre del termini concedit, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents:
ACORDS:
Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
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Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal d’Osona a l’ajuntament de
Prats de Lluçanès per import de 5000 euros, de conformitat amb el Contracte Programa
2016-2019, a través de l’addenda 2021.
Segon.- Declarar responsablement que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès compleix amb
els requisits de l’article 13 de la Llei General de Subvencions per obtenir la condició de
beneficiari de subvencions i autoritza al Consell Comarcal d’Osona a obtenir els certificats
corresponents de la Seguretat Social i amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona.
Resultat: Aprovat per unanimitat

11.- CONVENI ENVELLIMENT ACTIU
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac
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Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 23 de juny de 2021
Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
Expedient núm. 1376-000006-2021

Títol de l’acord:
CONVENI ENVELLIMENT ACTIU
Text de l’acord:
RENOVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL LLUÇANÈS I ELS
AJUNTAMENTS DEL LLUÇANÈS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ENVELLIMENT ACTIU AL LLUÇANÈS.
El Consorci del Lluçanès a través del projecte d’Atenció a les Persones va iniciar al 2016
el servei d’Envelliment Actiu a alguns municipis del Lluçanès. L’objectiu del projecte
Envelliment Actiu al Lluçanès és el d’atenció a persones grans a través de sessions de
treball en aspectes físics, cognitius i formatius i així arribar a un major nombre de població
gran per tal de prevenir situacions de dependència i necessitat.
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Atès que el conveni havia finalitzat la seva vigència i atès la voluntat de renovar aquest
conveni amb els ajuntaments de Lluçanès que vulguin rebre aquest servei.
El servei es realitzarà únicament en aquells municipis que ho desitgin i tinguin necessitat i
sempre es programarà les sessions conjuntament amb el propi Ajuntament. Aquest
estarà coordinat i desenvolupat per personal del Consorci del Lluçanès el qual prestarà el
servei d’atenció directe als usuaris del servei.
Donat que és un servei d’interès comú i que la col·laboració mútua pot ser valuosa i
eficaç pels habitants dels municipis respectius i congruent amb les finalitats del Consorci
del Lluçanès, es creu oportú la renovació del conveni que reguli les obligacions de les
parts així com els condicionants de la prestació del servei.
Atès el text del conveni que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL CONSORCI DEL LLUÇANÈS ELS AJUNTAMENT
D’ALPENS, LLUÇÀ, OLOST, ORISTÀ, PERAFITA, PRATS DE LLUÇANÈS, SANT AGUSTÍ DE
LLUÇANÈS, SANT BARTOMEU DEL GRAU, SANT BOI DE LLUÇANÈS, SANT FELIU
SASSERRA, SANT MARTÍ D’ALBARS I SOBREMUNT PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ENVELLIMENT ACTIU DEL LLUÇANÈS.
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Santa Creu de Jutglar, a…………..
ENTITATS QUE HI INTERVENEN
D’una part el Sr. Marc Sucarrats Sabatés, amb DNI 77476309G ,com a President del Consorci del
Lluçanès amb seu al carrer Vell, 3 de Santa Creu de Jutglar, amb NIF P0800097H.
I d’una altra part la Sra. Montse Barniol i Carcassona, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alpens i en
representació d’aquest; la Sra. Eva Boixadé Calm alcaldessa de l'Ajuntament de Lluçà i en
representació d'aquest, el Sr. Josep Maria Freixanet i Mayans alcalde de l’Ajuntament d’Olost i en
representació d’aquest, el Sr. Catalina Bruch Puig tinent d’alcaldessa de l’Ajuntament d’Oristà i en
representació d’aquest, el Sr. Ramon Casals i Costa alcalde de l’Ajuntament de Perafita i en
representació d’aquest, el Sr. Jordi Bruch Franch alcalde de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i
en representació d’aquest, el Sr. Josep Pujol i Boladeras alcalde de l'Ajuntament de Sant Agustí
de Lluçanès i en representació d'aquest, el Sr. Marc Parés Munts alcalde de l'Ajuntament de Sant
Boi de Lluçanès i en representació d'aquest, el Sr. Josep Romero Bertran alcalde de l’Ajuntament
de Sant Feliu Sasserra en representació d’aquest, el Sr. Ramon Padrós Ferrer alcalde de
l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars i en representació d’aquest, el Sr. Albert Güell Vallbona amb
alcalde de l’Ajuntament de Sobremunt en representació d’aquest, el Sr. David Puyol Pérez amb
alcalde de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau i en representació d’aquest.
Totes les parts actuen en nom de les institucions que representen i es reconeixen mútuament la
capacitat legal necessària per concertar aquest conveni.
MANIFESTEN
I.
II.

Que el Consorci del Lluçanès ha desenvolupat el projecte Xarxa d’Espais de Dia (XED) a
diferents municipis del Lluçanès per tal d’atendre a les persones grans del territori de
forma coordinada amb els Ajuntaments.
Que el Consorci del Lluçanès, a través del Projecte d’Atenció a les Persones, ha iniciat el
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projecte Envelliment Actiu al Lluçanès el qual substitueix, en part, al projecte XED i el
programa el Lluçanès cap als 100.
Que l’objectiu del projecte Envelliment Actiu al Lluçanès i el Lluçanès cal als 100 és el
d’atenció a persones grans a través de sessions de treball en aspectes físics, cognitius i
formatius.
Que el projecte Envelliment Actiu al Lluçanès té per objectiu arribar a un major nombre de
població gran per tal de prevenir situacions de dependència i necessitat. Per aquest mateix
motiu s’integra en el funcionament de Dinamització de Casals de Gent gran.
Que el projecte es realitzarà únicament en aquells municipis que ho desitgin i tinguin
necessitat i sempre es programarà les sessions conjuntament amb el propi Ajuntament.
Que el projecte estarà coordinat i desenvolupat per personal adscrit al Consorci del
Lluçanès el qual prestarà el servei d’atenció directes als usuaris del servei.
Que és un requisit indispensable per a la prestació del servei que els ajuntaments disposin
d’un local adequat, quines despeses assumirà cada Ajuntament que hi participi.
Que les parts consideren que el servei és d’interès comú i que la col·laboració mútua pot
ser valuosa i eficaç pels habitants dels municipis respectius i congruent amb les finalitats
del Consorci. Per això les parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la
formalització d’un conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti
aconseguir les finalitats previstes.
Que la signatura del present conveni no requereix cap compromís d’aquest si el servei
d’envelliment actiu no es porta a terme en el municipi en qüestió.
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PACTES
PRIMER.- Obligacions del Consorci del Lluçanès
Són obligacions del Consorci:
- Prestar el servei d’envelliment actiu del Lluçanès a tots aquells municipis que ho sol·licitin.
- Coordinar-se amb els ajuntaments en qüestió per la planificació de les sessions, calendari, espais
i difusió.
- Programar un calendari de sessions en les quals es pot treballar un, varis o tots els àmbits
següents: sessions de psicomotricitat, sessions de tallers i activitats de memòria, sessions
formatives.
- Realitzar una avaluació i retorn de les activitats a cada ajuntament així com fer-ne una avaluació
conjunta anual.
- Coordinar-se amb els serveis socials bàsics per tal de detectar els usuaris.
- Realitzar un control del nombre d’usuaris i sessions.
- Fer recerca de finançament per al servei.
- Liquidar en la forma i import que s’estipuli els costos als ajuntaments participants del servei.
- Disposar del personal propi o extern necessari per donar cobertura de servei a tots els municipis
que ho sol·licitin.
SEGON.- Obligacions dels ajuntaments
Són obligacions de cadascun dels ajuntaments que signen el present conveni:
- Comunicar al personal tècnic responsable del servei l’alta o baixa del servei al seu municipi.
- Habilitar un espai per a dur terme les activitats i comunicar amb la suficiència necessaris els
canvis oportuns.
- Tenir, l’espai habilitant, la corresponent assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els
danys que poguessin sorgir del desenvolupament d’aquesta activitat.
- Aportar la quantitat econòmica que es determini en el present conveni en concepte de cost
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parcial d’aquest servei.
- Coordinar-se amb el personal tècnic del Consorci per la prestació del servei.
- Fer difusió de l’activitat i realitzar la cerca activa de potencials usuaris.
TERCER.- Finançament
Una part dels costos derivats del servei es finançaran de les aportacions econòmiques dels
ajuntaments participants.
Aquesta compensació econòmica es calcularà segons el nombre i tipologia de sessions que es
realitzin a cada municipi, així com el nombre de mensualitats, a raó de:
Sessions envelliment Actiu:
-

Per cada sessió = 40€

Passejades gent gran el Lluçanès cap als 100:
-

Per cada hora i monitor = 25€
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Per al càlcul es tindrà en compte la totalitat de mesos que es realitzen les sessions a partir del mes
que s’inicia i fins al mes que es deixa de prestar.
El detall de costos per a municipi s’estipularà en la mateixa programació que es realitzarà amb
cada municipi.
QUART.- Pagament de l’aportació
El pagament de l’aportació el realitzaran aquells ajuntaments que manifestin la necessitat de
realitzar el servei i es programi i s’iniciïn i executin les sessions d’atenció. Aquests es
comprometen a pagar al Consorci la quantitat liquidada mitjançant transferència amb l’advertiment
que, si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà
de portar a terme el servei.
Les liquidacions es realitzaran amb posterioritat al serveis prestats de forma semestral.
CINQUÈ.- Entrada en vigor i durada
Aquest conveni entrarà en vigor amb la seva signatura i la seva durada és 4 anys sempre hi quan
des del Consorci del Lluçanès es tingui capacitat per prestar el servei.
SISÈ.- Seran causes de resolució del present conveni:
- Finalització de la prestació del servei per incapacitat del Consorci del Lluçanès
- El mutu acord entre les parts.
- L’incompliment greu i reiterat de qualsevol de les dues parts d’alguna de les estipulacions
essencials del conveni.
- Qualsevol altra que contempli la normativa vigent d’aplicació
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SETÈ.- Aquest conveni té caràcter administratiu i les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, modificació, resolució i efectes seran resoltes per la jurisdicció contenciosa
administrativa, amb expressa submissió als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.
I com a prova de conformitat, signen aquest conveni i a un sol efecte, a la ciutat i en la data de
l’encapçalament.”

La Junta de Govern adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la renovació del conveni entre el Consorci del Lluçanès i els Ajuntament
del Lluçanès per la prestació del servei d’Envelliment Actiu al Lluçanès.
Segon.- Facultar l’Alcalde per la signatura de l’esmentat conveni i quants documents
calguin per a l'execució dels presents acords.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consorci del Lluçanès.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

12.- CONVENI FUNCIONAMENT ESCOLA DE MUSICA
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac
Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN
Data: 23 de juny de 2021
Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
Expedient núm. 1376-000007-2021

Títol de l’acord:
CONVENI FUNCIONAMENT ESCOLA DE MUSICA
Text de l’acord:
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL LLUÇANÈS I ELS
AJUNTAMENTS DEL LLUÇANÈS PEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA I
ARTS DEL LLUÇANÈS
El Consorci del Lluçanès i d’acord amb el seu programa d’accions, va crear l’Escola de
Música i Arts del Lluçanès en col·laboració amb els ajuntaments del Lluçanès, amb la
voluntat de fer arribar la música, les arts i la formació musical a tots els pobles.
Atès que el Consell General en la sessió celebrada el 21 de febrer de 2017 va aprovar la
transferència de l’escola de música de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i la
corresponent assumpció per part del Consorci del Lluçanès.
Atès que l'Escola de Musica i Arts del Lluçanès forma i educa musicalment i artísticament
a través de les aules de música repartides per tot Lluçanès.
Atès que el Consorci del Lluçanès es compromet a gestionar les activitats als diferents
municipis del Lluçanès, conjuntament amb els seus ajuntaments que assumiran els
compromisos que es descriuen en el conveni a que fem referència.
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Amb l’objectiu principal del desenvolupament i funcionament de l’Escola de Música i Arts
del Lluçanès es redacta el text del conveni que es transcriu literalment:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL LLUÇANÈS I ELS
AJUNTAMENTS DEL LLUÇANÈS PEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA I ARTS
DEL LLUÇANÈS.
REUNITS
D’una part el Sr. Marc Sucarrats i Sabatés, com a President del Consorci del Lluçanès amb seu al
carrer Vell, 3 de Santa Creu de Jutglar, amb NIF P0800097H.
I d’una altra part la Sra. Montse Barniol i Carcassona, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alpens i en
representació d’aquest , la Sra. Eva Boixadé Calm alcaldessa de l'Ajuntament de Lluçà i en
representació d'aquest, el Sr. Josep Maria Freixanet i Mayans alcalde de l’Ajuntament d’Olost i en
representació d’aquest, el Sr. Catalina Bruch Puig tinent d’alcaldessa de l’Ajuntament d’Oristà i en
representació d’aquest, el Sr. Ramon Casals i Costa alcalde de l’Ajuntament de Perafita i en
representació d’aquest, el Sr. Jordi Bruch Franch alcalde de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i
en representació d’aquest, el Sr. Josep Pujol i Boladeras alcalde de l'Ajuntament de Sant Agustí
de Lluçanès i en representació d'aquest, el Sr. Marc Parés Munts alcalde de l'Ajuntament de Sant
Boi de Lluçanès i en representació d'aquest, el Sr. Josep Romero Bertran alcalde de l’Ajuntament
de Sant Feliu Sasserra en representació d’aquest, el Sr. Ramon Padrós Ferrer alcalde de
l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars i en representació d’aquest, el Sr. Albert Güell Vallbona amb
alcalde de l’Ajuntament de Sobremunt en representació d’aquest, el Sr. David Puyol Pérez amb
alcalde de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau i en representació d’aquest.
Totes les parts actuen en nom de les institucions que representen i es reconeixen mútuament la
capacitat legal necessària per concertar aquest conveni.
MANIFESTEN
I. El Consorci del Lluçanès a través de l’àrea d’educació, i d’acord amb el seu programa d’accions,
l’anualitat 2017 amb col·laboració dels Ajuntaments van crear l’Escola de Música i Arts del
Lluçanès, amb la voluntat de fer arribar la música, les arts, el coneixement i la formació musical i
artística a tots els pobles.
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II. Que l’objectiu principal de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès és garantir el dret de la pràctica
musical i artística a tota la població del Lluçanès.
III. Vist l'interès dels ajuntaments del Lluçanès que formen part d’aquest conveni, de continuar amb
l’Escola de Música i Arts del Lluçanès, pel curs escolar 2021-2022.
CONVENIEN
Primer.- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre els Ajuntaments del Lluçanès i el
Consorci del Lluçanès en referència a l’Escola de Música i Arts del Lluçanès.
Segon. - Àmbit d’aplicació territorial
El present conveni serà d’aplicació a tots els ajuntaments del Lluçanès que manifestin la seva
voluntat de participar en l’Escola de Música i Arts del Lluçanès i que assumeixin totes i cadascuna
de les obligacions establertes en el present document.
Tercer.- Objectius
- L’objectiu principal fomentar l’educació musical i artística dels habitants del Lluçanès facilitant i
estimulant el desenvolupament de les seves capacitats expressives i artístiques així com contribuir
al desenvolupament i la cohesió de la seva societat mitjançant la pràctica i participació musical i
artística en grup.
Quart.- Característiques generals i funcionament
L’oferta formativa de l’escola de música és divideix en quatre grans línies de formació:
-la llarga durada (pràctica musical i teatral en petit grup i col·lectiva, potenciant la participació en
grups instrumentals i vocals i que es realitza de forma continuada durant tot el curs escolar a
través de les aules de cada municipi)
-els tallers trimestrals de curta durada (cursos i tallers musicals i artístics oberts a tota la ciutadania
amb una durada determinada)
-els projectes comunitaris (gratuïts i adreçats a col·lectius concrets amb dificultats d’accés a
l’educació artística o treball en xarxa amb entitats i escoles del Lluçanès).
-activitats obertes a la ciutadania (concerts, actuacions, xerrades... oberts a tothom).
Anualment es portarà a terme l’oferta formativa tenint en compte les inscripcions del curs i es
programaran els tallers trimestrals que s'acordin amb els ajuntaments, segons les necessitats de
cada municipi. Cada municipi tindrà dret a, almenys, una actuació gratuïta de l’alumnat de l’EMAL
per curs.
L’Escola de Música i Arts, conjuntament amb cada ajuntament elegiran el nombre d’aules que
volen acollir a cada municipi, sigui una o més d’una i si vol realitzar cursos de curta durada.
L’Escola de Música realitzarà la proposta tenint en compte la demanda i les oportunitats, així com
l’equilibri i creixement sostenible de la pròpia Escola.
L’aula es computa per dia i professor/a.
Exemple d’aula:
- Si en un dia venen dos professors diferents a fer classe de música ( 2 aules)
Si unLluçanès,
dia un mateix
imparteix
diferents
assignatures
classe
(1 aula)
Passeig-del
s/nprofessor
“Cal Bach”
– Telf.
93 856
01 00 – de
Fax
93 850
80 70 – 08513

Prats
de Lluçanès
- Si el professor ve dos dies
(2 aules)

(Lluçanès)
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La seu central s’ubica a Prats de Lluçanès, a l’edifici de l’Escola Josep Cirera i Armengol, i és on a
part de classes instrumentals, llenguatge i música i moviment, es realitzen les assignatures de
banda, combos i teatre.
Els tallers trimestrals seran proposats, segons les demandes de la ciutadania, pels ajuntaments,
d’entre tots els cursos proposats per l’escola de música o bé de petició pròpia
Cinquè.- Vigència i règim de prorroga
Aquest conveni iniciarà la seva vigència el dia 1 de setembre de 2021 i finalitzarà el dia 31 de juliol
de 2022 coincidint amb el curs escolar.
No es preveu la possibilitat de prorrogar el present conveni.
Sisè.- Compromisos dels ajuntaments
- En el cas que al municipi s'estableixi una aula de l'Escola de Música i Arts del Lluçanès o bé es
realitzi alguna acció formativa, posarà a disposició de l’escola l’espai necessari en funció del
nombre d’alumnes i dels cursos que s’ofereixin, a l’efecte d’impartir els cursos de formació. Els
espais s’equiparan amb el mobiliari i material necessari per a la realització de l’assignatura.
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El material i equipament de màxims és: pissarra de pentagrames, altaveu, teclat petit per
acompanyaments, 3 faristols, armari que tanqui amb clau, 1 kit de petits instruments i material
d’oficina i connexió wifi. Malgrat això en algunes aules no és necessari tot el material. Aquest serà
detallat pels responsables de l’Escola.
En cas de necessitats de força major amb caràcter puntual, l’EMAL es reserva el dret de poder
buscar un espai alternatiu.
- Les despeses de llum, aigua, calefacció i altres subministraments, així com les de neteja aniran a
càrrec municipal.
- Realitzar l’aportació municipal segons les aules i els cursos de curta durada que l’ajuntament
hagi aprovat segons conveni.
Setè.- Compromisos del Consorci del Lluçanès – Escola de Música i Arts del Lluçanès.
- Fer la recerca d’alumnes, organitzar els grups, classes i accions formatives en funció de les
matrícules i de les necessitats de l'escola, tenint en compte els criteris pedagògics i de creixement
sostenible establerts.
- Realitzar la gestió econòmica (aprovació dels preus o taxes, cobrament dels rebuts, aportacions
municipals...)
- Contractar el personal necessari de l’Escola de música i Arts del Lluçanès.
- Impartir la formació musical i artística.
- Realitzar la gestió, execució i control de l’acció formativa i el seu professorat.
- Fer recerca de recursos econòmics d’altres administracions o entitats privades per finançar el
servei.
- Complir amb tota la normativa que li pertoqui.
Vuitè.- Obligacions comunes
- El curs es mantindrà sempre que hi assisteixi un mínim de 5 alumnes pel què fa a assignatures
grupals (música i moviment, llenguatge i creativitat, combo, banda, coral, conjunt instrumental,
teatre), o bé 3 alumnes per a les classes instrumentals.
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- Fer publicitat i difusió del curs.
- Ambdues administracions es comprometen a sol·licitar del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i, si escau, a d’altres organismes oficials,
les aportacions corresponents d’acord amb les diferents aules obertes homologades i autoritzades.
- Aquest conveni serà modificat per les noves determinacions que pugui establir el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Novè.- Finançament de l’Escola de Música del Lluçanès
L’Escola de Música i Arts del lluçanès té les següents fonts de finançament.
- Quotes de l’alumnat.
- Aportacions municipals
- Subvencions
- Participació, patrocinis, aportacions privades.
- Recurs propis
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Desè.- Aportació municipals
Les aportacions municipals seran calculades segons una aportació fixa per cada habitant
(APORTACIÓ HABITANTS), una aportació fixa segons si es disposa de seu central o aula
(APORTACIÓ AULA), i una aportació fixa segons el nombre d'hores de tallers de curta durada
(APORTACIÓ CURTA DURADA)
L’aportació habitants serà incorporada a la quota anual que els ajuntaments satisfan al Consorci,
a partir de l’1 de gener de 2022. (2,25 € per habitant)
L’aportació aula es realitzarà a partir de l’1 de gener de 2022 i com a màxim el 30 de juny de 2022.
(1.000,00 € per aula i 10.000 per seu central)
L’aportació curta durada es realitzarà un cop finalitzat el taller. (30,00€ /hora)
Onzè.- Forma de pagament
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, prèvia liquidació per part del Consorci
del Lluçanès.
Dotzè.- Aules i tallers trimestrals de curta durada.
El nombre d’aules que s’acordi entre cada ajuntament i l’Escola, es recollirà en un annex al
present conveni.
Tretzè.- Causes i formes d’extinció
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
- Per realització del seu objecte o expiració del seu termini.
- Per resolució dels ajuntaments participants. La voluntat resolutòria haurà de ser notificada
de manera expressa a l’altra part amb un mínim de tres mesos d’antelació.
- Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el règim
regulador.
- Per qualsevol altra causa admissible en Dret.
- Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes
Catorzè.- Formalització.
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Els ajuntaments hauran d’aprovar per part dels seus òrgans de govern el present conveni.
Quinzè.- Règim jurídic
Aquest conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de conformitat amb
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà pel capítol VI del Títol
Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per tot allò establert
al capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, així com també al capítol I del títol VII del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del conveni”
Setzè.- Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD) i la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets
digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del
present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades
per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions
derivades del mateix, detallant tot el que sindica a l’art. 13 del RGPD.
Divuitè.- Jurisdicció Competent
Per discrepàncies en l’execució o interpretació d’aquest conveni, les parts es comprometen a
resoldre-les mitjançant els principis de col·laboració i bona fe. No obstant, en cas de discrepància
irresoluble, les dues parts accepten la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci del Lluçanès i els
ajuntaments del Lluçanès pel funcionament de l'Escola de Música i les Arts del Lluçanès.
Segon.-. Facultar l’Alcalde President per la signatura del conveni entre el Consorci i
l’ajuntament pel funcionament de l'Escola de Música i les Arts del Lluçanès.
Tercer.- Notificar aquests acords al Consorci del Lluçanès.
Resultat: Aprovat per unanimitat

13.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 033/2021 MÚSICA X NADONS 3r TRIM'21 CONSORCI
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Isaac
Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Montserrat Juvanteny Canal)
SESSIÓ ORDINÀRIA
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JUNTA DE GOVERN
Data: 23 de juny de 2021
Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 1657-000023-2021

Títol de l’acord:
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 033/2021 MÚSICA X NADONS 3r TRIM'21 CONSORCI
Text de l’acord:

APROVACIÓ LIQUIDACIONS
Vista la proposta presentada pel Consorci del Lluçanès, la Junta de Govern
acorda aprovar la següent liquidació:
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a) Al Consorci del Lluçanès en concepte de la liquidació 033/2021, pel
taller “Música per nadons” del 3r trimestre del 2021, per un total de
270,00 €.
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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