
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE 
LLUÇANÈS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.  : 8/2011 
Caràcter : ordinari 
Data :   22 de juny de 2011. 
Horari :  19,03h a 19,19h 
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 Martínez i Moya   regidora 
Segimon Plans i Pujals   regidor 
Isaac Peraire i Soler   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 : 
 
Cap 
 
Secretària accidental 
 
Sara Blanqué i Dolado 
 
 
Ordre del dia 
 

1.- Aprovació de les acta anterior. 
2.- Presa de possessió del regidor Isaac Peraire 
3.- Aprovació de les festes locals 2012 
4.- Ratificació decret d’alcaldia núm. 75/2011 
5.- Ratificació decret d’alcaldia núm. 96/2011 
6.- Donar compte dels decrets d’alcaldia 
7.- Donar compte de les Juntes de Govern 
8.- Precs i preguntes 
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 11 de juny de 2011. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents acorda aprovar-la 
íntegrament. 
 
 
 
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR ISAAC PERAIRE 
 
Pren la paraula l’Alcalde: Atès que disposem de la credencial a favor 
del Sr. Isaac Peraire com a regidor pel grup Esquerra republicana de 
Catalunya – Acord Municipal i no va poder prendre possessió el passat 
dia 11 de juny, procediríem a fer-ho en aquest moment. 
 
Et trobes afectat per alguna de les causes d’incompatibilitat previstes a 
la Llei Orgànica del règim electoral general o altra legislació 
concordant? 
 
Respon el Sr. Isaac Peraire dient que no. 
 
Continua l’Alcalde demanant a la secretària que llegeixi la fórmula de 
jurament o promesa per tal que puguis contestar la fórmula. 
 
 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor 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. Isaac Peraire Soler “Per imperatiu legal, si ho prometo” 
 
 
 
3.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2012 
 
Vista la sol·licitud del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya per la qual es demanen les Festes Locals per 
a l’any 2012. 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents  
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ACORDS: 
  

Primer.-  Aprovar les següents Festes Locals per a l’any 2012: 
 
- 28 de maig (dilluns) 
- 25 de juny (dilluns) 
 

Segon.-  Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient que sempre es 
proposa com a festes locals el 22 de gener i el 25 de juny i en aquest cas com 
que el 22 de gener és un diumenge es proposa fer la festa local per la segona 
pasqua. Aquest any ja s’ha fet perquè era festa a tot Catalunya i l’any que ve 
també es farà. 
 
 
 
4.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 75/2011 
 
Vist el Decret 75/2011 de 9 de maig de 2011 que literalment diu així: 
 
 
“DECRET NÚM. 75/2011  
 
S'ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona per 
comparèixer en el recurs número 108/2011 – BR Procediment Abreujat, 
interposat per Martí Serra Vilalta, en relació amb el Decret d’Alcaldia núm: 
2/2011. 
 
D'acord amb el que disposa l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, i considerant que és urgent 
comparèixer en dit recurs atès que les Corporacions Locals tenen el deure 
inexcusable de defensar el seus drets mitjançant l'exercici de les accions 
pertinents. 
 
Vistos els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa en relació a la tramesa de l’expedient 
administratiu a l’òrgan judicial.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva 
modalitat de defensa judicial a les entitats locals de la província en els 
procediments en els quals aquestes entitats en siguin part, segons regula el 
Reglament sobre l'assistència jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació.  
 
En virtut de tot això,  
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RESOLC 
 
 
Primer.-  Comparèixer i oposar-me al recurs número 108/2011 - BR 
Procediment Abreujat, interposat per Martí Serra Vilalta davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu 14 de Barcelona. 
 
Segon.-  Remetre al Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona 
l'expedient administratiu corresponent. 
 
Tercer.-  Notificar als interessats en l’expedient administratiu que queden 
emplaçats per a que puguin personar-se en el termini de nou dies com a 
demandats en el recurs contenciós - administratiu.  
 
Quart.-  Conferir la representació de l'Ajuntament, en el referit recurs, al 
Procurador  dels Tribunals Sr. Jordi Fontquerni Bas. 
 
Cinquè.-  Sol·licitar, de conformitat amb el que disposa el Reglament sobre 
l'assistència jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació de Barcelona, 
l'assistència jurídica consistent en la defensa judicial en l'esmentat recurs i 
designar com a Lletrat/da el que nomeni la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.-  Donar compte al Ple de la Corporació del present decret per al seu 
coneixement i, si s’escau, ratificació”.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta el següent  
 
 
ACORD: 
 
Únic.-  Ratificar el Decret d’Alcaldia núm 75/2011 de data 9 de maig de 
2011, tal com més amunt es transcriu. 
 
Prèviament a l’adopció de l’acord intervé l’Alcalde explicant que el motiu del 
contenciós és perquè el Sr. Martí Serra, en les passades festes de Sant Joan i 
Elois va aparcar el seu vehicle en un lloc prohibit i quan van passar els carros li 
van rascar el cotxe.  
 
Es va intentar que l’assegurança de l’Ajuntament se’n fes càrrec, però van dir 
que això se n’havia de fer càrrec el carro que li va espatllar el cotxe. Es va 
intentar arribar a un acord amb el propietari, però com que no es va aconseguir  
aquest senyor ha decidit posar un contenciós administratiu. 
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5.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA  NÚM. 96/2011 
 
 
Vist el Decret 96/2011 de 27 de maig de 2011 que literalment diu així: 
 
“DECRET NÚM. 96/2011 

 
Vista la convocatòria per a la concessió de subvencions del 
Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys 
de 20.000 habitants. 
 
Vist el projecte i el pressupost “Espai obert per infants i adolescents del 
Lluçanès” redactat pels serveis social. 
 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Sol·licitar una subvenció pel projecte “Espai obert per a infants 
i adolescents del Lluçanès” 
 
Segon.-   Notificar aquest acord al Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.-  Ratificar aquest acord al proper Ple ordinari.” 
 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següent  
 
ACORD: 
 
Únic.-  Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 96/2011 de data 27 de maig 
de 2011, tal com més amunt es transcriu. 
 
Prèviament a l’adopció de l’acord intervé l’Alcalde dient que el motiu d’haver 
pres aquests acords per decret és per una qüestió de terminis. 
 
 
 
6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels Decrets d’Alcaldia 
següents: 
 
-Decret núm. 42/2011 de data 18 de març de 2011 – Contractació 
règim laboral per màxima urgència 
 
-Decret núm. 43/2011 de data 30 de març de 2011 – Autorització 
llicència d’obres 
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-Decret núm. 44/2011 de data 30 de març de 2011 – Autorització 
activitat innòcua 
 
-Decret núm. 45/2011 de data 31 de març de 2011 – Adjudicació obres 
contracte menor “Pavimentació de diversos carrers” 
 
-Decret núm. 46/2011 de data 7 d’abril de 2011 – Autorització llicència 
d’obres 
 
-Decret núm. 47/2011 de data 7 d’abril de 2011 – Autorització pròrroga 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 48/2011 de data 7 d’abril de 2011 – Autorització pròrroga 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 49/2011 de data 7 d’abril de 2011 – Autorització llicència 
d’obres 
 
-Decret núm. 50/2011 de data 7 d’abril de 2011 – Autorització llicència 
d’obres 
 
-Decret núm. 51/2011 de data 7 d’abril de 2011 – Autorització pròrroga 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 52/2011 de data 7 d’abril de 2011 – Autorització pròrroga 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 53/2011 de data 7 d’abril de 2011 – Autorització pròrroga 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 54/2011 de data 7 d’abril de 2011 – Autorització llicència 
d’obres 
 
-Decret núm. 55/2011 de data 12 d’abril de 2011 – Aprovació pròrroga 
conveni Institut Català de la Salut 
 
-Decret núm. 56/2011 de data 13 d’abril de 2011 – Autorització 
pròrroga llicència d’obres  
 
-Decret núm. 57/2011 de data 13 d’abril de 2011 – Autorització llicència 
d’obres 
 
-Decret núm. 58/2011 de data 13 d’abril de 2011 – Autorització llicència 
d’obres 
 
-Decret núm. 59/2011 de data 13 d’abril de 2011 – Autorització llicència 
d’obres 
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-Decret núm. 60/2011 de data 13 d’abril de 2011 – Autorització 
pròrroga llicència d’obres 
 
-Decret núm. 61/2011 de data 13 d’abril de 2011 – Autorització 
instal·lació parada venda de petards 
 
-Decret núm. 62/2011 de data 18 d’abril de 2011 – Aprovació Preu 
Públic per a la realització d’un taller de massatge. 
 
-Decret núm. 63/2011 de data 21 d’abril de 2011 – Autorització tinença 
gos perillós 
 
-Decret núm. 64/2011 de data 26 d’abril de 2011 – Autorització llicència 
d’obres 
 
-Decret núm. 65/2011 de data 26 d’abril de 2011 – Autorització llicència 
d’obres 
 
-Decret núm. 66/2011 de data 26 d’abril de 2011 – Autorització llicència 
d’obres 
 
-Decret núm. 67/2011 de data 26 d’abril de 2011 – Anulació rebut IBI 
 
-Decret núm. 68/2011 de data 28 d’abril de 2011 – Autorització 
celebració prova trial 
 
-Decret núm. 69/2011 de data 4 de maig de 2011 – Autorització 
llicència de Primera Ocupació 
 
-Decret núm. 70/2011 de data 5 de maig de 2011 – Autorització activitat 
circulació vehicles 4 x 4 
 
-Decret núm. 71/2011 de data 5 de maig de 2011 – Autorització 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 72/2011 de data 5 de maig de 2011 – Autorització 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 73/2011 de data 5 de maig de 2011 – Autorització 
pròrroga llicència d’obres 
 
-Decret núm. 74/2011 de data 5 de maig de 2011 – Autorització 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 75/2011 de data 9 de maig de 2011 – Ratificació (acord a 
part) 
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-Decret núm. 76/2011 de data 9 de maig de 2011 – Aprovació factura 
 
-Decret núm. 77/2011 de data 10 de maig de 2011 – Anulació rebut IBI 
 
-Decret núm. 78/2011 de data 11 de maig de 2011 – Autorització 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 79/2011 de data 11 de maig de 2011 – Autorització 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 80/2011 de data 12 de maig de 2011 – Canvi nom 
activitat 
 
-Decret núm. 81/2011 de data 16 de maig de 2011 – Autorització 
devolució l’ICIO  
 
-Decret núm. 82/2011 de data 16 de maig de 2011 – Aprovació 
expedient modificació de crèdits 2/2011 
 
-Decret núm. 83/2011 de data 17 de maig de 2011 – Autorització 
col·locació de taules i cadires amb finalitat lucrativa 
 
-Decret núm. 84/2011 de data 17 de maig de 2011 – Informa favorable 
instal·lació rètol Consorci del Lluçanès 
 
-Decret núm. 85/2011 de data 18 de maig de 2011 – Autorització 
parada venda de petards 
 
-Decret núm. 86/2011 de data 19 de maig de 2011 – Autorització 
esdeveniment esportiu 
 
-Decret núm. 87/2011 de data 19 de maig de 2011 – Autorització 
Llicència de Primera ocupació 
 
-Decret núm. 88/2011 de data 19 de maig de 2011 – Autorització 
Llicència de Primera ocupació 
 
-Decret núm. 89/2011 de data 19 de maig de 2011 – Autorització divisió 
parcel·la 
 
-Decret núm. 90/2011 de data 20 de maig de 2011 – Comunicació 
queixa al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la 
Generalitat de Catalunya 
 
-Decret núm. 91/2011 de data 25 de maig de 2011 – Autorització 
llicència d’obres 
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-Decret núm. 92/2011 de data 25 de maig de 2011 – Autorització 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 93/2011 de data 25 de maig de 2011 – Autorització 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 94/2011 de data 25 de maig de 2011 – Autorització 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 95/2011 de data 27 de maig de 2011 – Autorització prova 
automobilística 
 
-Decret núm. 96/2011 de data 27 de maig de 2011 – Ratificació (acord 
a part) 
 
-Decret núm. 97/2011 de data 31 de maig de 2011 – Aprovació Preu 
Públic inscripció Cross de Sant Joan 
 
-Decret núm. 98/2011 de data 2 de juny de 2011 – Autorització llicència 
d’obres 
 
-Decret núm. 99/2011 de data 2 de juny de 2011 – Autorització llicència 
d’obres 
 
-Decret núm. 100/2011 de data 6 de juny de 2011 – Aprovació factura 
 
-Decret núm. 101/2011 de data 8 de juny de 2011 – Autorització 
llicència d’obres 
 
-Decret núm. 102/2011 de data 8 de juny de 2011 – Autorització 
llicència d’obres 
 
L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat. 
 
 
 
7.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació de les Juntes de Govern 
següents: 
  
- Junta de govern del 23 de març de 2011. 
- Junta de govern del 28 d’abril de 2011. 
- Junta de govern del 26 de maig de 2011. 
- Junta de govern del 8 de juny de 2011. 

 
 
L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat. 
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8.- PRECS I PREGUNTES 
 
Isaac Peraire: Només una pregunta, voldríem saber com està l’escola de 
música i quina planificació hi ha de cara al proper curs. 
 
Respon l’Alcalde dient que el nou regidor que portarà la cartera d’ensenyament 
és el Jordi Batriu, que això ja ho veurem en el proper Ple.  
 
En referència a l’Escola de Musica la podríem dividir en dues parts, per un 
costat el local, que fins ara ha funcionat provisionalment en l’Institut, però això 
no és l’ideal i en el moment que s’ha pogut canviar de lloc s’ha fet, i per això 
ara s’està reformant l’antiga escola bressol per tal de poder-hi instal·lar l’escola 
de música amb noves instal·lacions. 
 
Per altra banda, hi ha el tema de personal. En l’últim any el director ha estat 
absent per baixa, ara fa un dia o dos que ha tornat a presentar la baixa per 
afonia, i el que volem es que l’escola funcioni tant bé com sigui possible i per 
això estem buscant una persona que tingui la titulació adequada per portar la 
direcció de l’escola, se’n faci càrrec i l’escola funcioni. Que s’incrementi 
l’alumnat, que augmenti la vinculació amb el poble i es facin actuacions quan 
sigui convenient, etc. 
 
Ara s’està treballant en buscar una bona solució perquè pel proper curs l’escola 
funcioni. Us anirem informant del que vagi passant a l’escola de música. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient que estarem agraïts de saber que passa 
amb l’escola municipal de música. 
 
 
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  
 

 


