
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.  : 7/2011 
Caràcter : extraordinari 
Data :   11 de juny de 2011. 
Horari :  12 h a 12,15 h 
Lloc :  Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
 
Hi assisteixen : 
 
Lluís Vila i Vilalta    alcalde 
Josep Cruells i Cortinas   regidor 
Mercè Perernau i Borralleras  regidora 
Jordi Batriu i Font    regidor 
Raquel Martinez i Moya   regidora 
Segimon Plans i Pujals   regidor 
Montserrat Juvanteny i Canal  regidora 
Ramon Font i Coma   regidor 
Judit Pons i Baños    regidora 
Yolanda Roset i Aligué   regidora 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi : 
 
Isaac Peraire i Soler    
 
 
 
Secretària accidental 
 
Sara Blanqué i Dolado 
 
 
Ordre del dia 
 
 

1.- Constitució del nou Ajuntament  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 

 

Prèviament a l’inici de la sessió la secretària interventora accidental dóna la 
benvinguda als presents i informa que el Sr. Isaac Peraire excusa la seva 
assistència al Ple de constitució per motius personals. 
 
Continua la secretària exposant que l'objectiu de la present sessió és procedir a 
la constitució del nou Ajuntament de Prats de Lluçanès, d’acord amb els 
resultats de les eleccions municipals que es van dur a terme el passat 22 de 
maig, per a la renovació dels membres de la corporació local. 
 
Informa als presents que es troba a disposició de tots els regidors i regidores 
electes la documentació exigida a l’article 36.2 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, és a dir, l’acta d’arqueig, els 
justificants de les existències en metàl·lic i la documentació relativa a l’inventari 
del patrimoni. 
 
D’acord amb l’article 195 i següents de la legislació electoral vigent, a 
continuació es va procedir a la constitució de la Mesa d’edat. Per la qual cosa 
es convida a pujar a l’estrada el Sr. Josep Cruells i Cortinas, regidor electe de 
major edat, que presidirà la mesa i la Sra. Raquel Martinez i Moya, regidora 
electa de menor edat. 
 
 
El president de la mesa declara constituïda la mesa d’edat i oberta la sessió de 
constitució de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. Per la qual cosa es cridarà a 
cada regidor i regidora electe per tal d’acreditar-ne la personalitat i puguin 
ocupar el seu ascó. 
 
 
La regidora electe de menor edat crida els regidors i regidores electes presents 
i informa que hi ha quòrum suficient per la celebració de la sessió. 
 
 
El president de la mesa d’edat demana si hi ha algun regidor o regidora afectat 
per alguna de les causes d’incompatibilitat previstes a la Llei Orgànica del 
règim electoral general o altra legislació concordant. No efectuant-se cap 
declaració per part dels regidors i regidores, s’entén que aquests no es troben 
afectats per cap de les causes d’incompatibilitat sobrevingudes amb posteriori-
tat a la seva proclamació. 
 
A continuació el president demana a la secretària que llegeixi a la formulació 
del jurament o promesa d’acatament a la Constitució de conformitat amb 
l’article  108.8 de la Llei orgànica del Règim Electoral, per tal que els regidors i 
regidores puguin contestar a la fórmula. 



 
 
Per la Secretària es procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa 
establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d'abril, el text literal de la qual és el 
següent: 

 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.?" 

 
 
A continuació, la secretària procedeix a nomenar cada un dels regidors, els 
quals, d'un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la 
Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de la manera següent: 
 
 

- Sr. Lluís Vila i Vilalta   “Sí, per imperatiu legal ho prometo” 

- Sr. Josep Cruells i Cortinas  “Sí, ho prometo” 

- Sra. Mercè Perarnau i Borralleras “Sí, ho prometo” 

- Sr. Jordi Batriu i Font   “Ho prometo per imperatiu legal, sí ho prometo” 

- Sra. Raquel Martínez i Moya  “Per imperatiu legal, sí ho prometo” 

- Sr. Segimon Plans i Pujals  “Per imperatiu legal, sí ho prometo” 

- Sra. Montserrat Juvanteny i Canal “Sí, per imperatiu legal ho prometo” 

- Sr. Ramon Font i Coma  “Sí, per imperatiu legal ho prometo” 

- Sra. Judit Pons i Baños  “Sí, per imperatiu legal ho prometo” 

- Sra. Yolanda Roset i Aligué  “Sí, per imperatiu legal ho prometo” 

 
 
El president de la mesa d’edat declara constituït el nou Ajuntament de Prats de 
Lluçanès i exposa que a continuació es procedirà a l’elecció de l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, per la qual cosa sol·licita a la secretària que 
expliqui el procediment d’elecció i de votació. 
 
 
La secretària exposa que d’acord amb l’art. 196 de la Llei electoral general, en 
la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedirà a l’elecció de 
l’Alcalde d’acord amb el següent procediment: 
 

- Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves 
corresponents llistes. 



- Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors es 
proclamat Alcalde. 

Pel que fa al sistema de votació d’acord amb l’article 101 del ROF les votacions 
poden ser ordinàries, nominals y secretes. 
 
 
Continua el President exposant que atès que no hi ha el candidat de la llista 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Mmunicipal, Isaac Peraire, queda 
proclamada la candidatura següent: 
 

- Lluís Vila i Vilalta – Convergència i Unió 

 
Si tots els regidors i regidores hi estan d’acord, per tal d’agilitzar el sistema de 
votació procedirem a la votació nominal.  
 

- Vots a favor del candidat Lluís Vila i Vilalta?  6 vots a favor 

 
 
En conseqüència, i atès el resultat de la votació, el regidor Sr. Lluís Vila i 
Vilalta, representant de la llista de CIU obté la majoria absoluta i per tant és 
proclamat, per la propera legislatura, Alcalde de l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès. 
 
 
El president de la mesa demana el regidor Sr. Lluís Vila i Vilalta si accepta el 
càrrec d’Alcalde de Prats de Lluçanès? Respon el Sr. Lluís Vila dient que 
accepta. Per la qual cosa la secretària que dóna lectura a la fórmula 
d’acatament a la Constitució legalment establerta. 
 
 
 “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’Alcalde de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya?" 
 

- Sr. Lluís Vila i Vilalta   “Sí, ho prometo” 
 
 
El president de la mesa d’edat fa lliurament a l’Alcalde dels atributs del càrrec i 
li cedeix la cadira de presidència, quedant d’aquesta manera dissolta la mesa 
d’edat. 
 
 
Acte seguit pren la paraula el senyor Alcalde, Lluís Vila i Vilalta i la cedeix a la 
portaveu del grup d’Esquerra, la Sra. Montserrat Juvanteny. 
 
 “Moltes gràcies Alcalde i enhorabona. 
  



Primer de tot excusa l’Isaac que no ha pogut ser avui aquí per motiu de 
l’assistència a l’enterrament d’una persona molt propera a ell. 

 
Des d’esquerra dir-vos unes paraules. Aquestes han estat ja les novenes 
eleccions democràtiques. En aquests anys han passat moltes coses i Prats no és 
el mateix. L’adaptació en els nous temps és un gran repte que assumim i 
intentem vèncer. Volem i vetllarem perquè la institució més propera que és 
l’Ajuntament, també ho faci, i aprofundeixi en democràcia, participació i 
transparència. En donar resposta a les necessitats que les persones tenim en ple 
segle XXI. 

 
Treballarem per una política i accions que tinguin en compte els valors, no 
només el totxo i el ferro han de ser els protagonistes. Pensem que és l’hora de la 
qualitat i no tant de la quantitat. Nosaltres assumim el compromís amb les 
propostes que vam fer en el programa electoral, unes propostes pensades per tota 
la gent del poble, indistintament de condició, pensament, raó de ser. Venen 
temps difícils, per això pensem que cal tots plegats ens hi posem. 

 
Nosaltres que som i serem cinc regidores i regidors d’esquerra. Volem ser i 
serem regidores i regidors disposats a treballar pel poble. Des d’on ens pertoqui, 
estan al costat de les persones, les entitats, les empreses... No esperarem que ens 
truquin a la porta. No esperarem reaccionar quan la problemàtica estigui 
generada. Estarem al costat de tota la gent de Prats.  

 
Per nosaltres, els cinc homes i dones que formem part del grup municipal 
d’Esquerra ho assumim amb gran il·lusió i compromís. Amb moltes ganes, amb 
humilitat i sobretot amb una gran responsabilitat. Així doncs, encetem una nova 
etapa a l’Ajuntament de Prats amb la força i l’escalfor que les persones ens 
donen cada dia. Exercirem una oposició constructiva, lleial, treballarem amb pas 
ferm per la gent de Prats i la seva gent. 

 
Moltes gràcies.” 

 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde per pronunciar el seu parlament, 
 

“Companys del consistori, pradenques i pradencs: 
 

Fa quatre anys justos que preníem possessió d’aquesta alcaldia. Des d’aquell dia 
hem tingut l’oportunitat de treballar pel poble fent i tirant endavant obres de tota 
mena. Però per sobre d’això, hem pretès i penso modestament que ho hem 
aconseguit, anar més enllà en la manera de fer de l’Ajuntament; acostant-lo a la 
gent; estant oberts a totes les peticions que ens arribaven, procurant fer realitat 
els desitjos legítims, a vegades petits, a vegades no tant, que tothom ens feia 
arribar... per internet, per correu, per telèfon... però sobretot, de viva veu, 
personalment, escoltant la gent, parlant amb tothom. Tant jo mateix, com els 
regidors, com el personal de l’ajuntament, hem estat sempre a disposició de qui 



ha volgut. De tot això, d’aquesta manera de fer, n’han sortit tota mena d’obres i 
actuacions. Des de coses tan grans com el camp de gespa fins a actuacions tan 
modestes com cambiar les bombetes foses, o posar un banc o una paperera.  De 
totes n’estem igual de satisfets. Perquè totes, de la primera a l’última han estat, 
com no podia ser d’altra manera, destinades a millorar, encara que fos 
modestament, la vida de les persones de la nostra vila. 

 
El passat diumenge dia 22 hi van haver les eleccions. Vam guanyar. El poble va 
voler, ha volgut, que continuéssim treballant quatre anys més per tothom. No cal 
dir que ho seguirem fent. No cal dir que continuarem estant a disposició de 
tothom. Escoltant tothom. Procurant fer cas, dintre del possible, a tothom. Hagin 
votat a qui hagin votat o no hagin anat a votar. Perquè com he dit altres vegades, 
tot el que hem fet i tot el que farem, ho fem perquè estimem el nostre poble; com 
tot el que ens demaneu que fem i tot el que ens veniu a dir, i totes les peticions o 
queixes o reivindicacions que ens feu arribar, ens les feu arribar perquè estimeu 
el nostre poble. I perquè voleu, com jo mateix, com tots nosaltres, que Prats de 
Lluçanès sigui el millor poble per als nostres fills. I això només podrem 
aconseguir-ho entre tots. I això, treballar tots junts per aquest objectiu, serà la 
millor manera de lluitar pel poble i pel país. Serà la millor manera que tindrem, 
de dir, entre tots, visca Catalunya i visca Prats de Lluçanès! 
 
Moltes gràcies.” 

 
 
Finalment, l’alcalde dóna per finalitzat el Ple i aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària accidental, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico. 
 
 
Vist i plau      Secretària Accidental, 
L’alcalde  
 
 
 
 


