ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm. : 9/2011
Caràcter : extraordinari
Data : 22 de juny de 2011.
Horari : 19,20h a 20,15h
Lloc : Sala de Sessions de l’Ajuntament

Hi assisteixen :
Lluís Vila i Vilalta
Josep Cruells i Cortinas
Mercè Perernau i Borralleras
Jordi Batriu i Font
Raquel Martínez i Moya
Segimon Plans i Pujals
Isaac Peraire i Soler
Montserrat Juvanteny i Canal
Ramon Font i Coma
Judit Pons i Baños
Yolanda Roset i Aligué

alcalde
regidor
regidora
regidor
regidora
regidor
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :
Cap
Secretària accidental
Sara Blanqué i Dolado
Ordre del dia

1. – Creació dels grups municipals
2. – Periodicitat de les sessions del Ple
3. – Constitució de la Junta de Govern local
4. – Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern
5. – Establiment del règim d’indemnitzacions
6. – Designació membres de la comissió especial de comptes
7. – Designació representants municipals en entitats supramunicipals
8. – Designació de representants al Consell Escolar Municipal
9. – Acord relatiu a tresoreria
10. – Donar compte dels decrets d’alcaldia

1.- CREACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
Un cop celebrades les Eleccions municipals del passat dia 22 de maig de 2011
i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la
nova organització municipal.
D’acord amb el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, efectes que els membres de la
corporació local es constitueixin en grups polítics.
Vistos els escrits presentats pels diferents grups polítics a la secretaria
d’aquesta corporació.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Constituir els grups municipals següents:
-

Convergència i Unió (CIU)
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (Esquerra –
AM)

Segon.- Designar com a portaveus i suplents de portaveus a proposta dels
respectius grups a:
- Portaveu de CIU: Lluís Vila i Vilalta
- Suplents de portaveu de CIU: Josep Cruells i Cortinas i Jordi Batriu i
Font
- Portaveu d’Esquerra - AM: Isaac Peraire i Soler

2.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
De conformitat amb què disposa l’article 38 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre i en concordança amb l’article 46.2 a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en que disposa
que en els municipi de menys de 5.000 habitants la celebració ordinària del Ple
s’ha de fer com a mínim cada tres mesos.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot a favor de sis regidors de CIU i el vot en contra
de cinc regidors d’Esquerra – AM, adopta els següents

ACORDS:
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran
lloc l’últim dimecres, no festiu, de cada trimestre, a les 19 hores, en el Saló de
Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per modificar la celebració de les sessions
ordinàries del Ple, dins d’un marge d’una setmana, quan el dia fixat sigui festiu
o es trobi inclòs en un període vacacional.
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores afectats, pel
seu coneixement i efectes pertinents.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient que es proposa fer-lo
l’últim dimecres de cada mes i posar el marge d’una setmana per avançar-lo o
endarrerir-lo una setmana.
Intervé el regidor Isaac Peraire demanant que el ple sigui mensual, perquè
seria una forma de fer-lo més obert i més participatiu i ara que hi ha la proposta
encara seriem a temps de canviar-ho. També demanem que l’hora sigui una
mica més tard, fer-lo a les 2/4 de 8 o les 8 i així també podria venir més gent.
Continua l’Alcalde dient que abans es feien a partir de les 10 del vespre,
després de sopar i llavors s’acabava molt tard i per això és va decidir fer-ho
abans de sopar, a les 8 del vespre perquè semblava que anava millor, però el
Joan Mill tampoc podia venir.
Intervé la regidora Yolanda Roset exposant que aquest canvi facilitaria molt les
coses a nivell laboral i familiar. Continua el regidor Isaac Peraire dient que del
seu grup dels 5 regidors, n’hi ha 4 que pleguen a les 7 de la tarda i potser es
podria reconsiderar l’hora abans d’aprovar-ho.
L’Alcade explica que el motiu de posar-ho a les 7 es per conciliar la vida laboral
i la vida familiar. I que laboralment, només fent un ple trimestral, tothom té dret
a demanar el temps necessari per assistir al Ple.
El regidor Isaac Peraire dient: Entenc la periodicitat del Ple no es canviarà?
Contesta l’Alcalde dient que ja se’n fan d’extraordinaris i que a la pràctica se’n
fan més de quatre. Entre altres coses cada Ple és un moviment pels serveis de
l’Ajuntament, no vull dir que el motiu sigui només aquest, però és un motiu.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient que no voldria allargar més el debat, però
això em sembla més una excusa, perquè depèn de la voluntat política i
nosaltres mostrem la nostra predisposició.

3.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
D’acord amb el que disposa l’article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local, en que s’estableix que la Junta de
Govern Local existeix en tots els municipis de població superior a 5.000
habitants i en els de menys quan ho disposi el reglament orgànic o així ho
acordi el Ple de l’Ajuntament.
Vista la bona experiència de creació d’aquest òrgan col·legiat en l’última
legislatura.
Vist l’article 23 de la Llei Reguladora de les bases de règim local i l’article 54
del DL 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot a favor de sis regidors de CIU i el vot en contra
de cinc regidors d’Esquerra – AM, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de
caràcter resolutori de les atribucions que l’Alcalde i el Ple li delegui o les que li
atribueixin les lleis.
Segon.- La Junta de Govern estarà integrada per l’Alcalde, que serà el seu
president i pels 3 tinents d’alcalde designats per Decret d’alcaldia.
Tercer.- La Junta de Govern celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat
quinzenal, el primer i el tercer divendres de cada mes no festius, a les
8.00hores, en les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a
l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia.
Quart.- Facultar al senyor Alcalde per a suspendre la celebració de les
sessions de la Junta de Govern en períodes vacacionals, quan això no
menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient que es continua amb
el que es feia fins ara, però enlloc de fer-les mensuals se’n faran dues cada
mes.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient que en aquet cas l’enrenou tècnic no hi
deu ser perquè s’ha passat de mensual a quinzenal, per tant també es podria
fer un Ple mensual. El que si que demanaríem és que un membre de la junta
de Govern sigui del grup d’esquerra.
Respon l’Alcalde dient que en cada Ple ja es dóna compte de les Juntes de
Govern. L’experiència d’aquest temps ha sigut una bona, i ens sembla que
aquesta és una bona manera de funcionar.

Intervé el regidor Isaac Peraire dient que la resta de regidors no tenen
representació en aquest òrgan, i que rebem les actes cada tres mesos. Per
tant, una bona manera de funcionar seria amb un Ple mensual i nomenar un
regidor d’esquerra a la Junta de Govern.
Respon l’Alcalde dient que es poden passar les actes quan estiguin aprovades,
cada 15 dies. Intervé el regidor dient només responen això de les actes, la
Junta de Govern és qui aprova les actes i el Ple només es comuniquen.
Intervé la regidora Yolanda Roset dient que amb un membre d’esquerra es
podria fer alguna aportació per fer-ho més enriquidor i sentir-nos més útils.
Continua el regidor Isaac Peraire dient que si no podem formar part de la Junta
de Govern, potser es podrien crear Comissions Informatives. Intervé l’Alcalde
dient que en organismes grans hi ha varies comissions informatives, com és el
cas del Consell Comarcal que es el que coneix-ho. Una setmana abans del Ple
es reunia cada comissió per veure els punts de l’ordre del dia.
En el cas de Prats seria una comissió, allà si que hi ha el portaveu de cada
grup i de l’equip de govern n’hi ha més, però podríem estudiar en aquest cas
reunir-nos una setmana abans del Ple. Pregunta el regidor Isaac Peraire si es
pot fer constar això en l’acord i respon l’Alcalde que s’estudiarà, no que estigui
aprovat, perquè primer hem de mirar el reglament exactament de com funciona.
No hem descartat aquesta opció, fins ara no n’hi havia, però potser una
proposta a estudiar. Per tant, en el proper Ple ho veurem i jo em comprometo a
estudiar la possibilitat de crear la comissió informativa.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient, repeteixo que en tots aquests acord
nosaltres votarem encontra.

4.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal, en ús
de les facultats que confereix a l'Ajuntament l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i altra legislació
concordant, considera necessari procedir a l’establiment d'un règim de
delegacions de matèries la competència de les quals ostenta el Ple en virtut de
la Llei, a favor de la Junta de Govern Local.
De conformitat amb l’article 22.4 de l’esmentada Llei, el Ple de l'Ajuntament pot
delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici d’algunes de les seves
atribucions.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot a favor de sis regidors de CIU i el vot en contra
de cinc regidors d’Esquerra – AM, adopta els següents

ACORDS:
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que
a continuació es relacionen:
1.- L’exercici d’accions judicials i administratives, i la defensa de la
corporació en matèries de competència plenària.
2.- La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
3.- Concertació operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals,
dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris del Pressupost, a excepció de les de Tresoreria, que li
correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada
moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici
anterior, conforme al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
4.- L’aprovació dels projectes d’obra i serveis quan sigui competent per a
la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstes en
el pressupost.

Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern
Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, i no es poden
delegar per la Junta de Govern a cap altre òrgan.
Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel Ple de
l'Ajuntament, com a titular de la competència originària, al qual s'haurà de
mantenir informat de l'exercici de la delegació. Els acords dictats el virtut
d’aquesta delegació.

Tercer.- De conformitat amb el que disposa l'article 51.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran
efecte des del dia següent a l'adopció d'aquest acord, sense perjudici de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i seran de caràcter indefinit,
sense perjudici de la potestat d’advocació pel Ple.

Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que disposa l’article 51.2 del text legal abans esmentat.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient que es el mateix que
hi havia fins ara. Intervé el regidor Isaac Peraire dient que no repetiran
arguments i per tant votaran encontra de la delegació de competències.

5.- ESTABLIMENT RÈGIM D’INDEMNITZACIONS
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 13 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions
Locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs,
quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva, així com a percebre
indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la
Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els
Organismes Autònoms.
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Grups Polítics
Municipals tenen dret a disposar d’una infraestructura mínima de mitjans
materials i personals per a l’exercici del càrrec, el que, donades les possibilitats
funcionals d’aquest Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una quantia
econòmica de caràcter mensual en concepte d’indemnització per les despeses
realitzades en el desenvolupament de les seves funcions.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot a favor de sis regidors de CIU i cinc
abstencions dels regidors d’Esquerra – AM, adopta els següents

ACORDS:
Primer.- Establir, amb efectes del dia 11 de juny, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que a continuació es
relacionen, el règim d’indemnitzacions següent:
a) Per assistència als Plens : ................................................................. 20€
b) Per assistència a la Junta de Govern:..................................................50€
c) Per assistència a reunions de coordinació: ........................................ 50€
Establint un màxim mensual de 300€ per els regidors i de 550€ per l’Alcalde.

Segon.- Establir amb efectes del dia 11 de juny, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització
mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les
quanties següents:
a) 23,75€ mensuals per cada regidor electe.
b) 45€ mensuals per cada grup municipal.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Les quantitats
establertes són les mateixes que hi havia l’anterior vegada reduïdes al 5% que
es va aconsellar des de les associacions municipalistes. Per indicació dels
serveis tècnics o l’assessoria tècnica, s’ha canviat la manera, però es manté els
màxims mensuals, de manera que la cosa continua igual.
En el cas de l’assistència al Plens em sembla que el que es venia aplicant fins
ara era 19.99, que es el que tocava amb el 5% de rebaixa i ha semblat no
deixar aquesta quantitat tant estranya i s’ha deixat a 20 euros justos. Els
globals són exactament els mateixos, inclosos també els de cada grup. Aquí
continua el cas de l’Alcalde sense cobrar sou, sense tenir cap tipus de
dedicació posat que fins ara pertanyia en un òrgan del qual rebia uns ingressos
econòmics. Això a data d’avui no se sap que passarà, si això canviés si que
s’hauria posar algun percentatge de sou o dedicació. A data d’avui la cosa
continua igual que fins ara.
Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: Voldríem demanar-vos en
referència això de les reunions de coordinació, que potser també s’hauria
d’especificar en aquest acord que vol dir això, de que estem parlant que fem
reunions de coordinació. No és la primera vegada que en un Ple del Cartipàs
apareix un concepte tant genèric alhora de definir les indemnitzacions del
regidors, voldríem una mica més de concreció i que s’especifiqués en aquest
punt.
Respont l’Alcalde dient: Com s’ha dit altres vegades en un equip de govern de
reunions se’n produeixen moltes. Com diem hi ha una màxim, vol dir que aquí
com a màxim amb tots els conceptes, com a màxim se’n retribueixen sis.
Qualsevol regidor, com l’Alcalde, se’n produeixen al cap del mes, moltes més.
Els serveis jurídics els ha semblat de posar aquesta quantitat limitant l’import
mensual, per tant és això. Les reunions de coordinació, en principi qualsevol
reunió que es produeixi a l’Ajuntament entre membres de l’equip de govern,
doncs és una reunió de l’equip de govern. Si se n’han de dir de coordinació o
se n’han de dir de no sé què, són reunions de l’equip de govern.
Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: Per tant entenc que tu
assisteixes a totes i portes el control d’aquestes reunions? Entenc que tu
n’estàs assabentat. Respon l’Alcalde: evidentment. Però no és el mateix ser-hi
que estar-ne assabentat.

6.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES
D’acord amb l’article 127 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals i l’article 116 de la Llei Reguladora de les Bases
de Règim Local.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:

ACORDS:
Primer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes, òrgan complementari de
la Corporació, que té com a funcions l’examen, estudi i informe de tots els
comptes pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple de la
Corporació, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable a la
comptabilitat dels ens locals.
Segon.- Aprovar els membres que integren la Comissió Especial de Comptes:
- Sr. Lluís Vila i Vilalta - President.
- Sr. Segimon Plans i Pujals
- Sra. Montserrat Juvanteny i Canal
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Hi ha el president
que és l’Alcalde i un membre de cada grup, són el Segi Plans que ja hi era i la
Montserrat Juvanteny.

7.- DESIGNACIÓ REPRESENTANTS
SUPRAMUNICIPALS

MUNICIPALS

EN

ENTITATS

D’acord amb el que disposa l’article 38 Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, es necessari procedir al nomenament dels
representants municipals en els òrgans col·legiats de les entitats
supramunicipals de les quals forma part aquest municipi.
Atès que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès és membre de ple dret dels ens
següents:
- Consorci de Promoció dels Municipis del Lluçanès
- Consorci LOCALRET
- Mancomunitat d’aigües de Merlès
- Consell Esportiu d’Osona
Vistos els estatuts reguladors dels ens esmentats i el nombre de membres que
s’han de designar.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot a favor de sis regidors de CIU i cinc
abstencions dels regidors d’Esquerra – AM, adopta els següents

ACORDS:
Primer.- Designar com a vocals en el Consell General del Consorci per a la
Promoció dels municipis del Lluçanès:

- Lluís Vila i Vilalta
- Josep Cruells i Cortinas

Segon.- Designar com a vocals en l’Assemblea General de la Mancomunitat
d’Aigües de Merlès:
- Lluís Vila i Vilalta
- Josep Cruells i Cortinas

Tercer.- Designar com a representant al Consorci LOCALRET:
- Segimon Plans i Pujals.

Quart.- Designar com a representant al Consell Esportiu d’Osona:
- Segimon Plans Pujals

Cinquè.- Comunicar aquests acords als regidors afectats i als ens
corresponents per al seu coneixement i efectes pertinents.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Isaac Peraire dient:
Nosaltres ens agradaria poder formar part o ser designats i poder participar en
aquests consells, el Consell General del Consorci i l’Assemblea General de la
Mancomunitat, sobretot perquè l’Ajuntament n’hi envia dos. Ja sabem la
resposta abans de demanar-la, però que consti en acta que nosaltres tenim la
voluntat de poder-hi participar. Si que demanaríem i ho anirem demanant, però
que fos per voluntat pròpia d’aquests membres representants que portessin la
informació aquest òrgan municipal que és el Ple, que es pugui informar de
l’activitat aquí.
Respon l’Alcalde dient que en queda constància.

8.- DESIGNACIÓ
MUNICIPAL

DE

REPRESENTANTS

AL

CONSELL

ESCOLAR

D’acord amb el Reglament del Consell Escolar Municipal de Prats de Lluçanès,
l’Ajuntament té una representació de 3 membres en aquest òrgan.
Atès que s’ha de procedir a una nova designació de representants municipals
com a conseqüència de la renovació de la Corporació i de la constitució del nou
Ajuntament.

Atès que el Reglament del Consell Escolar Municipal atribueix la Presidència
del Consell a l’Alcaldia o en el regidor que delegui.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Delegar la presidència del Consell Escolar Municipal de Prats de
Lluçanès en el regidor d’Ensenyament, el Sr. Jordi Batriu i Font.
Segon.- Designar com a membres del Consell Escolar a Mercè Perernau i
Borralleras i Ramon Font i Coma.
Tercer.- Comunicar aquest acord als regidors i regidores designats i al Consell
Escolar Municipal per al seu coneixement i efectes pertinents.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde Lluís Vila dient: Bé,
avançant-nos, a la previsible intervenció habitual, repetim que la presidència ha
estat delegada al regidor d’ensenyament, Jordi Batriu i Font, com es va fer
l’anterior vegada, tot i que sincerament, i ho dic sincerament, no sé a la pràctica
com va quedar la cosa, perquè podria haver-hi hagut confusió amb el servei
tècnic d’aquell moment, la intenció era exactament aquesta, delegar la
presidència en el regidor d’ensenyament, penso que potser al final no es va
arribar a fer.
Aquí queden dos membres, la idea torno a dir, l’altra vegada pensàvem que
eren dos membres amb total i trobàvem lògic que els dos fossin de l’equip de
govern i no fos un de cada, com passa al Consorci, com passa les Aigües de
Merlès i com passa en tots els Ajuntament, aquest inclòs quan manàveu
vosaltres. Atès en aquest punt en que hi ha 3 membres i la presidència és
nostra, doncs ens sembla que potser adequat que hi hagi un representant de
cada grup. El nostre representant seria tal com era ara actualment, la Mercè
Perernau.
Respon el regidor Isaac Peraire dient: nosaltres designarem el Ramon Font.
Només una cosa, estem contents que després de quatre anys i de reivindicarho. Sense voler enfrontar-me amb això, però sona una mica excusa això que
no ens l’havíem enterat perquè mira que ho vem demanar vegades lo del
representant al consell escolar. Estem contents i ens sembla de lògica que
puguem estar representants en el consell escolar municipal.
Intervé l’Alcalde dient: No, no jo no he dit d’això, jo he dit que havia delegat la
presidència en la regidora d’ensenyament d’aquell moment Glòria Amblàs, i no
sé si per algun problema tècnic aquesta delegació no es va arribar a produir i
va quedar una mica la cosa com que jo no anava a les reunions, sinó que jo no
era membre d’aquell consell. Però tal i com va quedar la qüestió pel motiu que
fos. Representa que només hi havia dos representants i per tant és diferent dos
que tres. I es tracta que n’estiguem tots de contents.

9.- RELLEVAR AL REGIDOR TRESORER DE L’OBLIGACIÓ DE PRESTAR
FIANÇA
Considerant la celebració de les eleccions municipals el dia 22 de maig, i
havent procedit amb data 11 de juny de 2011, a la constitució de la nova
Corporació Local.
Considerant que segons l’establert en l’article 2.f) del Reial decret 1732/1994,
de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, «en les corporacions
locals, la secretaria de les quals estigui classificada en tercera classe, la
responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i
recaptació, podrà ser atribuïda a membres de la corporació o a funcionaris
d’aquesta».
Considerant l’Ordre de 16 de juliol de 1963, en la que es donen instruccions
sobre el règim de les dipositaries de fons no servides per funcionaris
pertanyents a l’habilitació nacional (actualment habilitats estatals), si la
corporació optés per encomanar les funcions de dipositari a un dels seus
membres electes, se’l podrà rellevar de l’obligació de prestar fiança.
Vist el decret de nomenament de tresorer que continua sent el regidor Segimon
Plans i Pujals.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Rellevar al Regidor Tresorer de l’obligació de prestar fiança, fent
constar que tots els membres de la Corporació es fan responsables solidaris del
resultat de la seva gestió.
Segon.- Notificar la present Resolució al designat, que haurà d’acceptar
expressament aquest nomenament, fent-se càrrec de les seves funcions
mitjançant la signatura de l’Acta d’Arqueig.

10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels Decrets d’Alcaldia següents:

“DECRET NÚM. 103/2011
NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE

Atès que el dia 22 de maig s’han celebrat eleccions municipals per a la renovació
de les Corporacions Locals i el dia 11 de juny es va procedir a la constitució del
nou Ajuntament, és necessari procedir a l’establiment de la nova organització
municipal i, en particular, a la designació dels Tinents d'Alcalde.
De conformitat amb el que disposa l’article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció actual, en concordança
amb l’article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, la designació dels Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta
Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant Decret.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereix la legislació anteriorment
esmentada
RESOLC:
Primer.- Nomenar Tinents d'Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia
d'avui, els regidors i regidora que a continuació es relacionen, el primer dels
quals substituirà aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència o malaltia:
- Primer Tinent d’Alcalde: Josep Cruells i Cortinas
- Segon Tinent d’Alcalde: Jordi Batriu i Font
- Tercer Tinent d’Alcalde: Mercè Perenau i Borralleras
Segon.- Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les
atribucions i competències que reconeix la legislació vigent i, en especial,
l’ordenació de pagaments i l’autorització de talons bancaris, seran
desenvolupades pels Tinents d’alcalde, d’acord amb l’ordre establert en el punt
anterior.
Tercer.- Aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant
el Tinent d'Alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta alcaldia serà
substituïda pel Primer Tinent d’Alcalde, i en el seu defecte, pel Segon o el Tercer
Tinent d’Alcalde, respectivament, els hauran de donar compte d’això a la resta de
la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde
Accidental més d’un d’ells.
Quart.- Comunicar aquest Decret als Tinents d'Alcalde afectats, fent-los constar
que hauran de mantenir informada aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves
atribucions com a Alcalde accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni
atorga altres noves.
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió
extraordinària que es convoqui en compliment del que preveu l'article 38 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Prats de Lluçanès, 15 de juny de 2011.”

“DECRET NÚM. 104/2011
NOMENAMENT DEL TRESORER
Atès que el dia 22 de maig es van celebrar les eleccions municipals per a la
renovació de les Corporacions Locals i el dia 11 de juny es va procedir a la
constitució del nou Ajuntament, és necessari procedir a l'establiment de la nova
organització municipal i, en particular, a la designació del Tresorer.
Considerant que segons l’establert en l’article 2. f) del Reial decret 1732/1994, de
29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, «en les corporacions
locals, la secretaria de les quals estigui classificada en tercera classe, la
responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i
recaptació, podrà ser atribuïda a membres de la corporació o a funcionaris
d’aquesta».
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereix la legislació anteriorment
esmentada
RESOLC:
Primer.- Designar tresorer de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès el regidor en
Segimon Plans i Pujals, amb caràcter gratuït.
Segon.- Notificar aquest acord al regidor afectat.
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió
extraordinària que es convoqui en compliment del que preveu l’article 38 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Prats de Lluçanès, 15 de juny de 2011.”

“DECRET NÚM. 105/2011
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE
REGIDORS

A FAVOR DELS

Atès que el dia 22 de maig es van celebrar les eleccions municipals per a la
renovació de les Corporacions Locals i el dia 11 de juny es va procedir a la
constitució del nou Ajuntament. Amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i
eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li
confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases del Règim Local, i altra legislació concordant, considera necessari
procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències de caràcter
general i especial en favor de diferents regidors i regidores.
Atès que de conformitat amb la legislació a la qual s'ha fet referència
anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions

sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei
reguladora de les Bases del Règim Local, i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en les quals es regulen les competències que
no poden ser objecte de delegació.
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
RESOLC:
Primer.- Creació de les regidories següents:
- Economia i comunicació: Lluís Vila i Vilalta
- Urbanisme i obres: Josep Cruells i Cortinas
- Benestar i Medi Ambient: Mercè Perernau i Borralleras
- Ensenyament, Cultura i Joventut: Jordi Batriu i Font
- Festes i Promoció Econòmica: Raquel Martínez i Moya
- Esports, Comerç i Noves Tecnologies: Segimon Plans i Pujals
En les regidories esmentades hi queden incloses les següents àrees:
- Festes: Festes i Participació Ciutadana
- Promoció Econòmica: Promoció Econòmica, Comerç i Turisme.
- Medi Ambient: Medi Ambient, Pagesia i Ecologia.
- Benestar: Benestar Social i Sanitat.
- Obres: Obres, Serveis i Seguretat.

Aquesta delegació general no portarà inherent cap facultat resolutòria,
circumscrivint-se les funcions dels regidors i regidores adjunts a l’estudi, proposta
i execució de la matèria relacionada amb el seu àmbit d’actuació.
Segon.- Delegar de forma indistinta en tots els regidors i regidores d’aquest
Ajuntament, les competències que a aquesta Alcaldia li atorga l’article 51.1 del
Codi Civil, en la nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre,
per autoritzar els matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal.
Aquesta delegació faculta a tots els regidors i regidores per autoritzar matrimonis
civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir-n’hi més d’un.
Tercer.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels
límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus
titulars en un altre òrgan o regidor.
Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per aquesta
Alcaldia, com a titular de la competència originària, a qui s'haurà de mantenir
informat de l'exercici de la delegació, i estaran dotades, per tant, d’executivitat i
de la presumpció de legitimitat.
Quart.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran
efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als Regidors
afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació
d'aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i
regidores delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les
competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se
a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en base a la present
resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als Regidors i regidores afectats, entenentse acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les
24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
Sisè.- Donar compte el Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui
lloc.
Setè.- Publicar el text d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que disposa l'article 44.2 del text legal abans esmentat.
Prats de Lluçanès, 15 de juny de 2011.”

“DECRET NÚM. 106/2011
DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, i
havent-se procedit el dia 11.6.2011 a la constitució de la nova Corporació Local,
en virtut d’allò que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 35.2, 38 i 52 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer.- Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local, els següents
regidors i regidores:
- Josep Cruells i Cortinas
- Mercè Perernau i Borralleras
- Jordi Batriu i Font
Segon.- Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l’assistència
permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions, les següents
competències que es deleguen:

- Otorgament de llicències d’obres majors i menors
- Resolució de peticions, tant de particulars com d’entitats, de tipus econòmic i/o
tributari
- Aprovació de factures, despeses i pagaments
- Contractacions i concessions quan el seu import no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost.
- Aprovació d’instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització.
- Aprovació de projectes d’obres i serveis previstos en el pressupost.
- Tots aquells altres assumptes que puntualment l’Alcaldia li pugui delegar.
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en propera sessió que se
celebri.
Prats de Lluçanès, 16 de juny de 2011.”

L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.
Intervé l’Alcalde Lluís Vila dient: Em sembla que és més o menys auto
explicatiu. La distribució de les regidories no varia en principi del que
bàsicament hi havia fins ara, són exactament les mateixes regidories, amb
petits moviments, però són les mateixes. Si que voldria esmentar, com veu
poder observar probablement en el butlletí informatiu de l’Ajuntament van sortir,
tot i que no és la manera habitual de l’equip de govern que sempre quan
comunica una cosa a la població és perquè abans ja ho ha aprovat el Ple, en
aquest cas, no es tractava de dir que ja sabia aprovat, segurament si us veu
fixar amb el redactat deia que es proposarà en el proper Ple aquesta mesura, el
motiu d’això és perquè previsiblement el proper butlletí no serà fins havent
passat l’estiu i interessava que ja estan clar la cosa i fent el decret ja estava
aprovat, encara que no estava comunicat al Ple, però sí aprovat. Demano
disculpes, però el motiu és aquest.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Molt ètic no era i que hi ha altres eines
com el Parlem-ne, el full de convergència per poder-ho fer. Continua l’Alcalde
dient: Penso que si que és ètic des del moment que vem dir que proposaríem
això. Inclús ens vem passar una mica al dir-ho, perquè no és que proposem
això, sinó que és comunicar un decret.
La regidora Montserrat Juvanteny pregunta: Sobre les àrees no sé si ha sigut
un error de picatge perquè hi ha una àrea duplicada. La de comerç. Respon
l’Alcalde dient: l’àrea de comerç és compartida, fins ara hi havia diverses àrees
compartides i si no m’equivoco ara només hi ha comerç.
Continua la regidora Montserrat Juvanteny dient: Si en podeu fer cinc cèntims
cada regidor quines són les seves intencions, projectes, pla de treball de cada
àrea.

Comença el regidor Josep Cruells dient: Ara estem amb l’Escola de Música, per
intentar que el proper curs estigui tot acabat. Havíem començat per tapar
quatre forats i llavors s’ha fet amb les aules que quedessin a la normativa
perquè es pogués legalitzar. Hi ha una aula de 28 i una de 27 m², dues de més
petites, s’ha fet el despatx, una rampa per minusvàlids i s’ha ampliat recuperant
uns metres per fer el despatx de direcció, també hi ha un lavabo adaptat i per
tant, hi hagut bastant enrenou i una feina una mica llarga.
Des de la meva regidoria continuarem amb la vorera que va des del Passeig
fins al CAP sanitari, perquè està bastant deteriorat i l’enrajolarem i continuarem
mantenint, i amb el que puguem i si els plans d’ocupació funcionen anirem per
arreglar la vorera de Pau Casals. Ja aniran sortint més coses i si convé ja aniré
informant.

Continua la regidora Raquel Martínez dient: Gràcies a la Comissió de Festes
doncs la cosa ja va bastant lligada, però hi haurà tot el suport per part de
l’Ajuntament perquè es puguin potenciar les festes d’aquest poble com per
exemple les festes dels barris, coses així que haurien d’estar més engrescades
i amb més participació per part de tots.
Per la banda de promoció econòmica s’ha fomentar l’emprenedoria perquè
puguin disposar de locals suficients com per poder fer diferents activitats, així
com potenciar que s’instal·lin noves empreses aquí i donar les màximes
facilitats per instal·lar-s’hi amb tema d’ajudes o amb tramitació de qualsevol
tipus de document que necessitin.

El regidor Segimon Plans exposa: Pel que fa esports seguir oferint els serveis
que s’ofereixen, millorar algunes instal·lacions sobretot la pista del pavelló que
ja comença estar una mica deteriorada. Intentar quadrar una mica més els
horaris perquè el pavelló sovint al pavelló està molt atapeït degut a l’alt
rendiment i gran afluència de gent. I després seguir amb la tècnica d’esports
perquè ha sigut un encert important i gràcies a la tècnica s’han fet coses molt
interessants, ha augmentat molt la col·laboració amb les escoles i s’han portat
endavant molts projectes.
Amb comerç i noves tecnologies demanarem per reunir-nos amb la Unió de
botiguers i amb els responsables de NNTT del Consorci i altres persones que
puguin ser necessàries.

El regidor Jordi Batriu diu: Pel que fa les tres regidories que em corresponen,
primer la d’ensenyament, una mica l’Alcalde abans ho ha explicat, la prioritat
per l’escola de música perquè vagi del tot correcte. Informarem quan ja tinguem
el nom confirmat del nou director, com ha avançat l’Alcalde seria una persona
del poble. Creiem que d’aquesta manera les mancances que potser fins ara
tenia podran quedar solucionades. Per altra banda, el regidor d’obres us ha
informat del nou espai que tindrà l’escola de música. Aquest dies la vaig poder

visitar, i la veritat és que l’espai val molt la pena i pot suposar un punt i apart de
cara aquesta nova escola de música que segur que anirà molt bé.
Per altra banda, a partir d’aquesta setmana em posaré a disposició dels cinc
centres que en formo part, per estar a la seva disposició no tan sols per assistir
als consells escolars sinó per tot el que faci falta.
D’immediatesa s’estan preparant amb la tècnica i l’Ajuntament uns cursets
d’informàtica que sortiran a mitjans o finals d’estiu, falta detallar-ho perquè
intervé el Consorci, i quan tinguem més informació ja sortirà publicat.
Pel que fa a joventut, des d’aquesta àrea ens comprometem activar el Consell
de Joventut, sabem que anteriorment es va fer, no va tenir potser tot el
seguiment que s’esperava, és complicat, però jo em comprometo que això ho
puguem tirar endavant i esperem que responguin els joves del poble doncs que
s’apuntin al consell de joventut, que sigui un òrgan participatiu, que puguin
col·laborar, inclús que puguin aportar moltes coses que poden ajudar el dia a
dia a la vida dels joves del poble.
Dit això, les coses més immediates ara s’està treballant amb el Fes-te l’agost,
aquest mini festival que es fa cada estiu aquí als jardins de Cal Bach, s’estan
quadrant el que són les dates, tenim les actuacions pràcticament confirmades,
per no dir del tot, cinema a la fresca, música en directe i teatre, aquestes seran
les tres vessants que es repartiran amb les quatre setmanes de l’agost. Això ja
anava una mica amb l’àrea de cultura que no ho havia esmentat.
A partir d’avui, igual com he dit amb l’apartat d’ensenyament, doncs em posaré
en contacte amb les entitats de la vessant cultural del poble i ens posem a
disposició d’ells amb unes hores a la setmana que els podré rebre, però no cal
dir que també a disposició en qualsevol moment.
Col·laboració també, encara que l’àrea no ho indiqui, amb la Raquel, amb
festes doncs ja sigui amb la Comissió o amb totes les entitats.

La regidora Mercè Perernau explica: a mi em pertoca Medi Ambient, pagesia i
ecologia, es nou per mi. Espero poder reunir-me amb el Consorci, perquè
encara no ho he pogut fer, per veure que es pot fer perquè és una cosa nova.
En benestar social ahir vem tenir una reunió al Consorci i el tema del cotxe
adaptat ja està en marxa i procurarem que les persones que hi ha al centre de
dia se’n puguin veure beneficiades. Hi ha mirada una cosa amb sanitat, és que
els pobles més petits, que amb el cotxe puguin venir al centre de dia. En
principi estem a 9,6 places, la cosa ha quedat una mica frenada i si amb això
ho podem activar doncs serà això.

Intervé el regidor Josep Cruells dient: Una de les últimes coses que hem fet ha
sigut rentar la cara molt a fons a la piscina. S’ha enfibrat tot el que són els

vasos, s’ha pintat, s’ha canviat el sorreig dels filtres, s’ha acabat de
perfeccionar l’autòmat del filtratge del clor i us convido demà la jornada de
portes obertes que pugueu veure que tot això també s’han fet uns plats de
dutxa nous i ho ha fet la brigada.
L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.

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
L’alcalde

Secretària Accidental,

