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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE 

PRATS DE LLUÇANÈS DEL DIA 14 de setembre de 2022 

 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.: JGL2022000018  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 14 de setembre de 2022 

Horari: De les 08:00 h a les  08:05 h 

Lloc: Telemàtica 

 

Hi assisteixen:  

Anna Clària Vila, Secretària Interventora 

Jordi Bruch Franch, Alcalde 

Jordi Batriu Font, 1r Tinent Alcalde 

Montserrat Juvanteny Canal, 2n Tinent Alcalde 

Heribert Grifell Costa, Regidor/A 

Montserrat Boladeres Bach, Regidor/A 

Enriqueta Bosch Pascual, Regidor/A 

 

S’ha excusat d’assistir-hi:  
  
 
 
Ordre del dia: 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 24/08/2022 

2.- LLICENCIA OBRES CARRER RESCLOSA, 7  

3.- CONVENI PROGRMA TREBALL I FORMACIÓ  

4.- NOU ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS  

5.- APROVACIO LIQUIDACIO SOFTWARE AUDIFILM  

6.- LIQUIDACIO ESPAI A PUNT  
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7.- APROVACIO LIQUIDACIO ANEM AL TEATRE CURS 2021-2022  

8.- APROVACIO DESPLAÇAMENTS A BARCELONA  

 
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 24/08/2022 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el 24 d’agost de 2022. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, acorda aprovar-la íntegrament. 
 
 
 
 
2.- LLICENCIA OBRES CARRER RESCLOSA, 7  
 
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Heribert Grifell Costa, Jordi Batriu Font, 

Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal) 

 

JUNTA DE GOVERN 

Data: 14 de setembre de 2022 

Àrea: URBANISME 

Expedient núm. 2436-000047-2022 

 
 

Títol de l’acord: 
 
LLICENCIA OBRES CARRER RESCLOSA, 7  
 
Text de l’acord: 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES C/ RESCLOSA, 7 EXP. 
530/2022 
 
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada 1797/2022 de data 14 de juny de 
2022 de l’expedient 530/2022 per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al carrer 
Resclosa, 7 del municipi de Prats de Lluçanès. 
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El pressupost d’execució material, segons projecte, és de 5.581,82 €. 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 8 de setembre de 2022. 
 
Vist l’informe jurídic de la secretària de l’Ajuntament de data 9 de setembre de 2022. 
 
La Junta de Govern pren els següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- ATORGAR llicència d’obres, llevat el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers, a Energy On By Kasumi, S.L. de l’expedient 530/2022, per a la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques al carrer Resclosa, 7 del municipi de Prats de Lluçanès. 
 
SEGON.- SUBJECTAR la llicència atorgada al vigent POUM de Prats de Lluçanès i 
d’acord amb les condicions del propi expedient.   
 
TERCER.- COMUNICAR que el termini per la realització de les obres és: 
 INICI: un mes 
 FINALITZACIÓ: sis mesos 
 
QUART.- APROVAR la següent liquidació provisional, per import de DOS CENTS DINOU 
EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (219,15€), en aplicació de les vigents ordenances 
fiscals per l’execució de les obres. 
 
El pressupost de referència és de QUARANTA-CINC MIL EUROS 45.000,00.-€. 
 

Concepte 
Tipus de 
gravamen 
 

Quota 
tributària 
 

ICIO (O.F. 5) 3 % 167,45 

Taxa (O.F.20) 51,70 51,70 

TOTAL 219,15 

 
SISÈ.- NOTIFICAR aquests acords a la persona interessada.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
3.- CONVENI PROGRMA TREBALL I FORMACIÓ  
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Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Heribert Grifell Costa, Jordi Batriu Font, 

Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal) 

 

JUNTA DE GOVERN 

Data: 14 de setembre de 2022 

Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA 

Expedient núm. 1376-000006-2022 

 
 

Títol de l’acord: 
 
CONVENI PROGRMA TREBALL I FORMACIÓ  
 
Text de l’acord: 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ LÍNIES MG52, PRGC I 
PANP. 
 
L’objectiu d’aquest Programa és facilitar a les persones en situació d’atur amb més 
dificultats d’accedir al mercat de treball o allunyades d’aquest mercat per les dificultats 
d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals 
mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques 
professionals, i si escau, la formació professionalitzada o d’adquisició de competències 
bàsiques i l’actuació d’acompanyament a les persones participants. 
 
Vist que diferents municipis de la comarca d’Osona, entre ells Prats de Lluçanès, han 
presentat una memòria de projecte per tal de col·laborar amb el Consell Comarcal 
d’Osona en l’execució del Programa Treball i Formació a través de la formalització d’un 
conveni de col·laboració. 
 
Vist que l’import que ha de finançar l’Ajuntament de Prats de Lluçanès és de 2.671,57€, 
del quals 1.143,56€ corresponen a l’anualitat 2022 i 1.528,01€ corresponen a l’anualitat 
2023. 
 
La junta de govern adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès per la realització del Programa Treball i Formació Línies MG52, PRCG i PANP, 
d’acord amb el text següent:  
 
“REUNITS 
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D’una part el senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, com a president del Consell Comarcal 
d’Osona, degudament facultat per aquest acte per resolució de Presidència número 
2022PRES000314 de data 7 de juliol de 2022 assistit pel secretari del Consell, senyor Valentí 
Costa Casademunt.  
 
De l'altra, Jordi Bruch i Franch com alcalde de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en ús de les 
atribucions que li confereix l'habilitació conferida per decret/acord de data (data decret/acord) pel 
qual se’l faculta per assumir els compromisos derivats d’aquest conveni, assistida per la secretària 
de la Corporació, Anna Clària Vila. 
 
Les parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar aquest document i actuant en la 
representació que els correspon 
 
EXPOSEN:  
 
I. El Programa Treball i Formació està regulat per l'ORDRE EMT/176/2021, de 9 de 

setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
del Programa Treball i Formació (SOC- Treball i Formació), i a la RESOLUCIÓ 
EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a 
l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies 
MG52, PRGC i PANP (SOC-TRFO EELL REACT) (ref. BDNS 603468). 

 
II. La base 3 d’aquesta Ordre estableix que poden ser entitats beneficiàries d’aquests ajuts 

les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats 
amb competència en matèria de polítiques d’ocupació, desenvolupament local i de 
promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin en cada 
convocatòria. L’annex 1 de la convocatòria preassigna 12 contractes en la línia MG52, 5 
contractes en la línia PRGC i 8 contractes en la línia PANP al Consell Comarcal d’Osona. 

 
III. La base 5.1 d’aquesta Ordre estableix que les activitats a realitzar per les persones 

destinatàries han de ser competència de l’entitat beneficiària, no poden substituir llocs de 
treball estructurals, per tant, han de ser activitats addicionals a l’activitat habitual del 
personal de l’administració local, i han d’estar directament relacionades amb l’interès 
general i social al qual serveix l’entitat beneficiària. 

 
IV. L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha presentat una memòria de projecte per tal de 

participar al Programa Treball i Formació línia MG52. 
 
V. El Consell Comarcal d’Osona ha acordat, per mitjà de resolució del seu President, 

sol·licitar l’ajut al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la realització del Programa 
Treball i Formació línies MG52, PRGC i PANP. 

 
VI. El 24 de gener del 2022, el Consell Comarcal d’Osona ha presentat la sol·licitud de 

subvenció de l’esmentat programa, davant al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
d’acord amb La Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la 
convocatòria anticipada per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa 
Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC-TRFO EELL REACT) (ref. 
BDNS 603468). 
 

VII. El director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la sol·licitud 
de subvenció per al Programa Treball i Formació línies MG52, PRGC I PANP amb número 
d’expedient SOC069/21/000022. 

 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest Conveni que 
subscriuen amb les següents,  
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CLÀUSULES:  
 
Primera. Objecte 
 
Aquest conveni entre Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès té per objecte 
establir les condicions de col·laboració entre ambdues parts per a la realització del Programa 
Treball i Formació línies MG52, PRGC i PANP. 
  
Segona. Compromisos de les parts  
 
I. El Consell Comarcal d’Osona  
 
El Consell Comarcal d’Osona contractarà 12 treballadors de la línia MG52, 5 treballadors de la 
línia PRGC i 8 treballadors de la línia PANP per una durada de 12 mesos, d’acord amb la 
Resolució d’atorgament del Servei d’Ocupació de Catalunya.  
 
El contracte de treball tindrà una jornada laboral del 100% de la jornada laboral d’aplicació.  
 
L’horari de treball coincidirà amb el de l’àrea o servei on el treballador presti els seus serveis i la 
jornada de treball serà completa de 37,5 hores setmanals.  
 
El Consell Comarcal d’Osona destinarà 1 treballador contractat al municipi de Prats de Lluçanès 
per tal de realitzar tasques de peó de jardineria. La durada del contracte d’aquest treballador serà 
de 12 mesos improrrogables.  
 
El Consell Comarcal d’Osona realitzarà a través del seu Servei de Prevenció de Riscos Laborals la 
formació i/o vigilància dels riscos laborals d’aplicació del treballador contractat, així com la revisió 
mèdica a l’inici del contracte laboral de cada treballador.  
 
El Consell Comarcal d’Osona executarà el projecte que fonamenta la concessió de la subvenció i 
justificarà davant del Servei d’Ocupació de Catalunya el compliment dels requisits i les condicions 
que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció. El Consell Comarcal d’Osona 
complirà amb la resta d’obligacions estipulades a l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació (SOC- Treball i Formació). 
 
El Consell Comarcal d’Osona farà front a les despeses que figuren estimades a l’annex del present 
conveni i que comprèn entre d’altres:  
 
- Els salaris i quotes de la Seguretat Social dels treballadors i treballadores participants al 
programa Treball i Formació línies MG52, PRGC i PANP. 
 
II. L’entitat local  
 
L’Ajuntament de Prats de Lluçanes incorporarà el personal tècnic i/o de suport propi necessari per 
tal d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar pels abans esmentats. 
Les tasques que realitzi aquest treballador són de competència del Consell Comarcal d’Osona i no 
tenen caràcter estructural. 
 
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès se sotmetrà a les actuacions de control que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya consideri necessàries, a les de control efectuades pels organismes 
competents de l’administració autonòmica, estatal i comunitària i a les verificacions sobre el 
terreny per tal de comprovar l’efectiva realització de l’activitat subvencionada, i haurà de facilitar el 
seguiment dels treballs que es realitzarà periòdicament des del Consell Comarcal d’Osona.  
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L’Ajuntament de Prats de Lluçanès es compromet a garantir que el treballador contractat pel 
Consell Comarcal d’Osona desenvoluparà únicament les tasques determinades en el seu 
contracte de treball i en la memòria de sol·licitud presentada al Consell Comarcal d’Osona, i a 
informar el Consell de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.  
 
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès farà front a les despeses que figuren estimades a l’annex del 
present conveni i que comprèn entre d’altres: 
 
- Les despeses de gestió de les nòmines del treballador.  
- Les despeses de formació en riscos laborals.  
- Les despeses de la revisió mèdica inicial del treballador. 
- Les despeses de realització del contracte laboral del treballador.  
- Les despeses de verificació administrativa.  
- Els costos de coordinació.  
- Despeses de indemnització de finalització contracte del treballador.  
- Despeses indirectes del programa.  
- Aquelles despeses que puguin sorgir en el desenvolupament de l’acció i no estiguin previstes a 
l’annex.  
 
Les despeses anteriorment esmentades, i a les que farà front l’Ajuntament, seran liquidades de 
forma semestral, mitjançant factura, des de l’inici del contracte laboral del treballador.  
 
Les despeses no subvencionables derivades de projectes presentats entres dos o més 
ajuntaments seran facturades de manera dividida per cadascun dels ens locals participants.  
 
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del 
programa, o que a conseqüència de verificacions administratives, fins i tot, posteriors a la 
finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat 
directa del Consell Comarcal d’Osona.  
 
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès es farà càrrec de l’adquisició de tots els equips de protecció 
individual, així com de qualsevol material, eina o similar que necessiti el treballador per prestar el 
seu servei eficientment i d’una manera segura des del punt de vista de la salut i la seguretat 
laboral. 
 
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès avançarà l’import de les nòmines i de la quota patronal de la 
seguretat social amb l’antelació suficient per tal que el Consell Comarcal d’Osona pugui abonar al 
treballador la seva retribució i fer front a les despeses de la Seguretat Social només en el cas que 
el Servei d’Ocupació de Catalunya no hagi abonat aquest import prèviament al Consell Comarcal. 
Si aquesta incidència es produeix, en el moment en què el Consell Comarcal d’Osona rebi l’import 
de la subvenció del Programa, compensarà a l’Ajuntament de Prats de Lluçanes per l’import 
avançat.  
 
Tercera. Clàusules finals.  
 
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura de les dues parts i tindrà efectes 
retroactius des del moment d’inici del contracte laboral del treballador contractat pel Consell 
Comarcal en el marc del programa Treball i Formació línies MG52, PRGC i PANP. 
 
La seva vigència s’estendrà fins a la justificació final de les despeses relatives a la realització de 
l’acció del conveni, així com de totes les actuacions necessàries per al ple compliment de 
l’establert en l’Ordre TSF/176/2021, de 9 de setembre. No obstant això, es pot extingir pel mutu 
dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts, basada en l’incompliment de qualsevol de 
les seves clàusules.  
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El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva 
aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació 
d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de 
la ciutat de Barcelona.  
 
I en prova de conformitat amb el contingut, les dues parts signen electrònicament aquest 
document.” 
 
 
ANNEX 
 
 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ – 
LÍNIES MG52, PRGC I PANP 
 

DESPESA PER TREBALLADOR/A 
 

 

ESTIMACIÓ DE 
COST DEL 
PROGRAMA 

COSTOS 
ESTIMATS 

APORTACIÓ 
SOC  

APORTACIÓ 
AJUNTAMENT  

MENSUAL ÚNICA 

COST 
PERSONAL 

     

Salaris  
treballadors 

     

 
Quota SS 
patronal  

     

Formació riscos 
laborals 24,28€ 
(a) 

     

Revisió mèdica 
inicial 78,65 € 
per treballador/a 
(a) 
 

     

Despeses de 
indemnització de 
finalització 
contracte 495€ 
per treballador/a 

     

DESPESES 
ADMINISTRATI
VES 

     

Gestió nòmina 
(12,10€* per 
nòmina) (a) 

     

Despeses de 
contractació 
(66,55€ per 
treballador/a) (a)  

     

Certificats 
verificació 
administratives 
(3,03€ per 
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treb.)(a) 

Costos de 
coordinació 68€ 
per treballador/a. 
 

     

Despeses 
indirectes del 
programa 
1778,76€ per 
treballador/a 

     

 
 

 

 
Segon.- Facultar l’alcalde per la signatura del Conveni i per tal de que pugui formalitzar 
qualsevol acte per tal de portar a terme els acords adoptats. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa de 1.143,56€ per l’exercici pressupostari 2022. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.- NOU ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS  
 
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Heribert Grifell Costa, Jordi Batriu Font, 

Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal) 

 

JUNTA DE GOVERN 

Data: 14 de setembre de 2022 

Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA 

Expedient núm. 1431-000003-2020 

NOTES: 

(a) Preu final 

(b) L’ajuntament assumirà la despesa de la formació quan el treballador/a no assisteixi, 
com a mínim, al 75% de les hores de formació. 
Si el treballador/a causa baixa per col·locació, per compte d’altri o per compte propi i 
a) Ha assistit menys del 25% de les hores de formació, l’ajuntament assumirà la 
despesa de formació. 
b) Ha assistit entre el 25% i el 75% de les hores de formació, l’ajuntament no haurà 
d’abonar res. 

(c) En la present estimació hi manca la quantia dels costos de dietes per desplaçament per 
l'activitat formativa. Una vegada concretats s'hi inclouran. 
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Títol de l’acord: 
 
NOU ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS  
 
Text de l’acord: 
 
ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS AL CONTRACTE BASAT 
2021.04-A02 EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB 
DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2021.04). 
 
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 22 d’abril de 
2022, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 
entitats locals (Exp. 2021.04) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta 
Pressió), mitjançant la selecció de les empreses ENDESA ENERGÍA SAU, GAS 
NATURAL COMERCIALIZADORA SA i IBERDROLA CLIENTES SAU de conformitat amb 
els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per 
la Resolució de Presidència núm. 6/2022, de 2 de febrer de 2022 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat. 
 
2.- En data 27 de maig de 2022 es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ENDESA ENERGÍA SAU, 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA i IBERDROLA CLIENTES SAU. 
 
3.- Mitjançant Resolució de Presidència núm. 59/2022, de data 4 de juliol de 2022, varen 
aprovar-se els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars que regulen 
el procediment d’adjudicació mitjançant presentació telemàtica de les ofertes 
econòmiques de les empreses seleccionades de l’Acord marc de subministrament de gas 
natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02). 
 
4.- En data 14 de juliol de 2022 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar 
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(expedient 2021.04-A02) a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el 
corresponent contracte, en data 30 d’agost de 2022. 
 
5.- Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment d’adjudicació de 
l’expedient 2021.04-A02. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL. 
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Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 
Resolució de Presidència núm. 6/2022, de 2 de febrer de 2022 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat que regeixen l’Acord marc de subministrament de gas natural amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02). 
 
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 
núm. 59/2022, de 4 de juliol de 2022 i publicats al perfil de contractant de l’entitat que 
regeixen l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02). 
 
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants 
en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les 
entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al contracte basat (Exp. 
2021.04-A02) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.04), per un termini de dotze mesos, des de l'1 
d’octubre de 2022 al 30 de setembre de 2023. 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU del 
subministrament de gas natural dels punts de subministrament (CUPS) de titularitat de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, ordenats per lot, que s’inclouen al contracte: 
 
 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa pressió  

Núm. CUPS TARIFA 
(*) 

Ubicació (opcional) 

1 ES0230010000735340DT RLPS.4 Camp de futbol 

2 ES0230010000735328PB RLPS.3 Pavelló 
*Tarifes RL.1, RL.2; RL.3, RL.4, RLTB.5 o RLTB.6 

 
S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou 
totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  
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Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) 
que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures 
elèctriques i les dades de pagament. 
 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les 
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els 
plecs dels preus resultants de l’oferta adjudicada. 
 
Els preus del contracte seran actualitzats trimestralment, d’acord amb el què preveu la 
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment 
d’adjudicació  (Exp.2021.04-A02). 
 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 11.900 que 
s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2022, a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries 3422,221,03 i 3423,221,03. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Endesa Energia SAU, 
al  CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) 
així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que 
siguin preceptius. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.- APROVACIO LIQUIDACIO SOFTWARE AUDIFILM  
 
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Heribert Grifell Costa, Jordi Batriu Font, 

Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal) 

 

JUNTA DE GOVERN 

Data: 14 de setembre de 2022 

Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA 

Expedient núm. 1376-000005-2021 

 
 

Títol de l’acord: 
 
APROVACIO LIQUIDACIO SOFTWARE AUDIFILM  
 
Text de l’acord: 
 
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 
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Vista la proposta presentada pel Consell Comarcal d’Osona, la Junta de Govern acorda 
aprovar la següent liquidació: 
 

a) Al Consell Comarcal d’Osona en concepte de liquidació de l’arrendament 
de la llicència dret d’ús software de gestió d’expedients electrònics 
(audifilm) i servei de manteniment i suport pel període de gener a juny de 
l’exercici 2022, per import de 2.116,29€. 

   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
6.- LIQUIDACIO ESPAI A PUNT  
 
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Heribert Grifell Costa, Jordi Batriu Font, 

Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal) 

 

JUNTA DE GOVERN 

Data: 14 de setembre de 2022 

Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA 

Expedient núm. 1743-000022-2022 

 
 

Títol de l’acord: 
 
LIQUIDACIO ESPAI A PUNT  
 
Text de l’acord: 
 
Vista la liquidació presentada pel Consorci del Lluçanès corresponent a l’Espai a Punt, 
estudi amb suport per a secundària, de gener a juny del 2022, per import de: 178,00€. 
 
Atès que hi ha consignació suficient en el pressupost 2022. 
 
La Junta de Govern adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el pagament al Consorci del Lluçanès corresponent a l’Espai a Punt, 
estudi amb suport per a secundària, de gener a juny del 2022, per import de: 178,00€.  
   
 
Segon.- Notificar aquest acord a la intervenció municipal per la realització del seu 
pagament. 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
7.- APROVACIO LIQUIDACIO ANEM AL TEATRE CURS 2021-2022  
 
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Heribert Grifell Costa, Jordi Batriu Font, 

Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal) 

 

JUNTA DE GOVERN 

Data: 14 de setembre de 2022 

Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA 

Expedient núm. 1743-000024-2022 

 
 

Títol de l’acord: 
 
APROVACIO LIQUIDACIO ANEM AL TEATRE CURS 2021-2022  
 
Text de l’acord: 
 
APROVACIO LIQUIDACIÓ ANEM AL TEATRE CURS 2021 – 2022 
 
Atès que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès està adherit al Programa de la Diputació 
Anem al Teatre pel període 2020-2024. 
 
Vistes les xifres definitives d’alumnes participants i la distribució de costos entre la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments participants, correspon a l’ajuntament de Prats 
de Lluçanès el pagament de 253,33€ per la participació de l’Escola Lluçanès i l’Escola 
Fedac Prats. 
 
La Junta de Govern adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació de 253,33€ presentada per la Diputació de Barcelona 
corresponent al Programa Anem al Teatre del curs 2021-2022. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a intervenció pel seu posterior pagament. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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8.- APROVACIO DESPLAÇAMENTS A BARCELONA  
 
Unanimitat Aprovat Per 4 Vots A Favor (Heribert Grifell Costa, Jordi Batriu Font, 

Jordi Bruch Franch, Montserrat Juvanteny Canal) 

 

JUNTA DE GOVERN 

Data: 14 de setembre de 2022 

Àrea: SECRETARIA 

Expedient núm. 1657-000001-2022 

 
 

Títol de l’acord: 
 
APROVACIO DESPLAÇAMENTS A BARCELONA  
 
Text de l’acord: 
 
APROVACIÓ DESPESES I PAGAMENTS 
  

Vistes les diferents propostes de despeses de desplaçament i dietes presentades 
per l’Alcalde de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les següents despeses: 
 

- JORDI BRUCH FRANCH, despeses de desplaçament a Barcelona els dies 
16/06/2022, 21/07/2022 i desplaçament a Manresa el dia 30/08/2022, per 
un total de 112,89 €. 

 
Segon.- Informar a la tresoreria pel seu pagament. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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Finalment, l’alcalde dóna per finalitzada la Junta de Govern Local i aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta el contingut de la qual 
certifico. 
 
 

Vist i plau      La secretària-interventora, 
L’alcalde 
 
 
Document signat digitalment  
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