
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.  : 10/2011 
Caràcter : ordinari 
Data :   28 de setembre de 2011. 
Horari :  19h a 20,40h 
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 actes anteriors 
2. Modificació acord sobre periodicitat de les sessions del Ple 
3. Comissió informativa 
4. Ratificació acord imposició de penalitzacions per demora en la 

construcció de l’escola bressol municipal 
5. Execució de la garantia de l’obra de l’escola bressol municipal 
6. Aprovació modificació de crèdit 4/2011 
7. Ratificació acord ple 26-1-11 d’aprovació del mapa municipal 
8. Aprovació modificació puntual NNSS de planejament en la parcel·la 

Café-Teatre Orient i parcel·la C. Escoles 
9. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
10. Donar compte de les Juntes de Govern 
11. Mocions 



12. Precs i preguntes 
 

 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
Vistes les dues actes de les sessions anteriors celebrades el 22 de juny de 
2011. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents acorden aprovar-les 
íntegrament. 
  
 
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ACORD DE LA PERIODICITAT DE LES 
SESSIONS DEL PLE 
 
Vist l’acord de periodicitat de les sessions del Ple, pres en data 22 de juny de 
2011, Ple de extraordinari de creació del cartipàs municipal, en que s’establia 
que les sessions ordinàries del Ple de la corporació tindran lloc l’últim dimecres, 
no festiu, de cada trimestre, a les 19 hores. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Únic.-  Modificar l’hora de les sessions de Ple ordinàries per les 19.30 hores.  
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Sembla que després 
dels comentaris que havíem fet sembla millor aquesta hora, doncs ho farem 
aquesta hora. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Estem contents per l’hora, però al llegir el 
títol vem tenir un petit ensurt positiu per les periodicitats de les sessions del Ple 
i vem pensar que potser les milloràvem, també. En tot cas que consti en acta 
que la periodicitat és una cosa que encara ens agradaria millorar, però que 
l’hora, evidentment, ens va millor i votarem a favor. 
 
 
 
3.- COMISSIÓ INFORMATIVA 
 
En data 16 de setembre de 2011 l’Alcaldia va iniciar expedient per a la 
constitució de la Comissió Informativa Permanent. 
 
En data 19 de setembre es va emetre informe per Secretaria indicant la 
legislació aplicable i el procediment a seguir en relació a la constitució de dita 
Comissió Informativa Permanent. 
 



L’Ajuntament en Ple amb el vot favorable de sis membres de CIU i l’abstenció 
de cinc regidors d’ERC adopta els següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- - Constituir una Comissió Informativa de caràcter Permanent l’objecte 
de la qual  serà l’estudi, informe i consulta en relació als temes a debatre al Ple 
Municipal. 
 
Segon.-  La Comissió Informativa Permanent estarà integrada pels següents 
membres: 
 

- President: l’Alcalde o regidor en qui delegui 
 -    Vocals: 2 representants del Grup de CIU. 

2 representants del Grup d’ERC-AM. 
-    Secretari: el Secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui 

 
Tercer.-  La Comissió Informativa Permanent ajustarà el seu funcionament al 
disposat als articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals.  

 
Quart.-  La Comissió celebrarà sessions ordinàries abans de cada Ple ordinari i 
amb una antelació mínima de dos dies hàbils respecte a la convocatòria del 
Ple. 

 
Cinquè.-  Comunicar aquest Acord als diferents Grups Polítics Municipals, 
fent’ls-hi saber que hauran de designar als seus representants a la Comissió, 
notificant-ho per escrit en el termini de 10 dies des de l’adopció del present 
Acord. 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Es tracta d’intentar 
millorar la participació. En aquest cas, les comissions informatives és una 
reunió entre representants dels grups que es fa uns dies abans de cada Ple per 
parlar dels temes de que es tracta.  
 
D’acord amb les converses que havíem tingut es crearia una comissió. Hi ha 
llocs que n’hi ha més d’una depenen de la grandària de l’Ajuntament o de la 
institució. Aquí ens sembla que amb una ja n’hi ha prou, perquè els punts 
tampoc són tants habitualment. 
 
Aquí diu que es celebraria com a mínim dos dies hàbils abans de cada Ple. 
Això s’ha de convocar igual que un Ple i lo habitual serà en principi el dimarts 
de la setmana abans, 8 dies abans del Ple, a les 8. Però cada vegada s’ha de 
convocar, però habitualment seria aquest dia. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Si que és cert que evidentment en vem 
parlar aquí al Ple, no n’hem tornat a parlar més, però el que nosaltres veiem 
que de la forma que està plantejada, que està dins els que marca la llei, això no 



hi ha dubte, però el que no volem és que es converteixi en un Ple amagat del 
públic. Llavors traslladar els debats que hi pugui haver al Ple simplement a una 
comissió informativa prèvia, no és l’objectiu que nosaltres perseguim. Nosaltres 
volem millorar el debat entre grups polítics, però amb la periodicitat més alta i la 
participació més profunda.  
 
Si poguéssim fer les comissions informatives abans o després de les 
comissions de govern o un cop al mes seria canviar una mica el rumb de 
l’història. Està bé, és un pas, però que plantejaríem que pogués no només 
l’ombra dels Plens, sinó que sigui un òrgan realment de participació i debat.  
 
Contesta l’Alcalde dient: Són coses diferent, perquè una comissió informativa 
va lligada a un Ple. Una altra cosa és que no ens poguéssim reunir. Jo sempre 
que convingui o si hi ha algun motiu, ja ho hem fet vegades i ho podem seguir 
fent, però com a comissió informativa està sotmesa a uns reglament i va lligada 
al Ple. Naturalment amb la comissió informativa es pot parlar del que sigui i no 
perquè se’n parli amb la comissió informativa no vol dir que no se’n pugui tornar 
a parlar en el Ple, només faltaria. Són coses diferents però que va lligada amb 
el Ple i per tant si de Ple n’hi ha un cada trimestre de comissió informativa 
també. Torno a dir, que si algun dia ens hem de trobar per qualsevol cosa, no 
cal dir que ens podem trobar els regidors. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire demanant: Com has dit n’hi pot haver més 
d’una? Respon l’Alcalde dient: Si n’existeix més d’una es reuneixen el mateix 
dia i llavors voldria dir que per exemple en aquest cas, que hi ha 12 punts de 
l’ordre del dia, si amb una se’n toquen 8 a l’altre se’n toquen 4. Una per 
exemple es diu d’ensenyament, els temes d’ensenyament es tocaran en 
aquella, les de medi ambient es tocaran amb l’altra. Però no vol dir que se’n 
facin cada setmana o cada mes, sinó que les comissions es fan amb el Ple. 
 
 
 
4.- RATIFICACIÓ ACORD D’IMPOSICIÓ DE PENALITZACIONS  PER 
DEMORA EN LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICI PAL 
 
Vista la Junta de Govern del dia 15 de juliol, en que s’acorda la imposició de 
penalitzacions per demora en la construcció de l’escola bressol municipal a 
l’empresa Obres i Construccions Jordi Serra, SL, per la demora en l’entrega de 
la construcció. 
 
Atès que l’òrgan de contractació de la l’obra de construcció de l’Escola Bressol 
Municipal és el Ple i per tant, l’òrgan competent per la imposició de 
penalitzacions. 
 
 
L’Ajuntament en Ple amb el vot favorable de sis membres de CIU i l’abstenció 
de cinc regidors d’ERC adopta els següents: 
 
ACORDS: 



 
Únic.-  Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 15 de juliol de 
2011, que es el següent: 
 
 

“ 7.- IMPOSICIÓ DE PENALITZACIONS PER DEMORA EN LA 
CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
 
Vista la clàusula 25. (penalitats per incompliment) del Plec de Clàusules 
Administratives particulars aplicables al contracte d’obra per la construcció 
de l’Escola Bressol Municipal. 
 
Vist que l’obra es va adjudicar a l’empresa Obres i Construccions Jordi 
Serra, SL i en data 20 d’abril de 2010 van signar el contracte en que es 
comprometien a tenir finalitzada l’obra el dia 11 de setembre. 
 
Vist que era necessari poder inaugurar l’obra el dia 11 de setembre per 
iniciar el nou curs escolar en les noves instal·lacions i deixar les velles per 
a altres activitats.   
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, el Sr. Ferran Besa en que exposa 
que el retard en l’entrega de l’obra és imputable a l’empresa adjudicatària. 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció en que estan calculades les 
penalitats per demora. 
 
Atès l’article 196 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Imposar a l’empresa adjudicatària la penalitat de 21.222€ en 
concepte de penalitats per demora en l’entrega de l’obra Escola Bressol 
Municipal. 
 
Segon.-  Comunicar els present acords a l’empresa Obres i Construccions 
Jordi Serra, SL. 
 
Tercer.-  En cas de no fer-se efectiu el deute en un termini de 15 dies es 
procedirà en allò previst a la llei. 
 
Quart.-  Ratificar aquest acord al proper Ple que es celebri.” 

 
 

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Com es sabut és el 
que explica aquí. S’havia d’acabar l’obra l’11 de setembre, l’empresa s’hi va 
comprometre per contracte i llavors la cosa es va retrassar bastants dies i es va 
decidir, tal com constava en el contracte, fer-ne us. 



 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Nosaltres ens abstindrem en la votació 
d’aquest acord, com tot el procediment. Però si que em sembla un argument 
una mica pobre, el que surt en la Junta de Govern que diu: “Vist que era 
necessari poder inaugurar l’obra el dia 11 de setembre per iniciar el nou curs 
escolar en les noves instal·lacions”, el nou curs escolar no havia de començar 
l’11 de setembre. El que era necessari era tenir les instal·lacions per començar 
el nou curs, no precisament inaugurar l’obra. Ens sembla que la raó de pes 
seria haver posar per iniciar el nou curs escolar amb unes instal·lacions que 
eren les pertinents. És una cosa de concepte que pensem que seria més 
interessant. I això que he dit, nosaltres ens abstindrem a l’acord. 
 
 
 
5.- EXECUCIÓ DE LA GARANTIA DE L’OBRA DE L’ESCOLA B RESSOL 
MUNICIPAL 
 
Vist que en data 15 de juliol de 2011, la Junta de Govern, va aprovar la 
imposició de penalitzacions per la demora en la construcció de l’Escola Bressol 
Municipal, previ informe de la secretària i de l’arquitecte municipal. 
 
Vist que en els 15 dies posteriors a la notificació no s’ha fet efectiu per part de 
l’empresa constructora, Obres i Construccions Jordi Serra, SL, el deute per la 
demora. 
 
Vista la provisió d’alcaldia data 21 de juliol de 2011, per iniciar l’expedient per 
l’execució de la garantia per respondre els defectes de les obres recepcionades  
i el demora en la construcció. 
 
Vist l’informe i el pressupost presentat per l’arquitecte municipal, el Sr. Ferran 
Besa i Subirats, en referència  els defectes i vicis de l’obra observats durant el 
període de garantia, atribuïbles a la constructora. 
 
Vist l’informe de secretaria - intervenció de data 25 de juliol i de conformitat 
amb allò que estableix l’art. 196 i 218 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Vista l’assegurança de caució per a la garantia definitiva núm. 97-6316774 
efectuada per l’empresa LVBTA Suscripción, SL. 
 
L’Ajuntament en Ple amb el vot favorable de sis membres de CIU i l’abstenció 
de cinc regidors d’ERC adopta els següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Procedir a l’execució de la garantia definitiva núm. 97-6316774 pel 
muntant total de 20.258,62€. 
 



Segon.-  Requerir a l’empresa LVBTA Suscripción SL el pagament en efectiu i 
immediat dels 20.258,62€. 
 
Tercer.-  Comunicar a les entitat bancàries el no pagament de les certificacions 
número 8 i 8 complementària com a conseqüència de l’expedient de 
penalitzacions.   
  
Quart.-  Notificar aquests acords a les parts interessades. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Es també el que diu 
aquí, com que hi van haver una seria de temes en les obres que després es 
van haver d’arreglar, algun vidre que s’ha tingut que canviar, etc, etc,. També 
fent ús del contracte signat per l’empresa se’ls hi demana els diners a través de 
la garantia que van haver de dipositar en el seu moment. 
 
 
6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2011 

 
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient núm. 4 de 
modificació de crèdits del pressupost municipal de 2011 per a suplement de  
crèdit. 
 
Atès que s’han produït majors ingressos de naturalesa no tributària al 
pressupost i s’incorpora romanent de tresoreria que poden generar crèdit a 
l’estat de despeses del pressupost vigent, d’acord amb el detall de la memòria 
de l’alcaldia que figura com annex d’aquesta resolució. 
 
Atès el que preveuen els article 43 a 47 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en matèria 
de pressupostos, les Bases d’execució i l’informe de la Secretària-Interventora. 
 
L’Ajuntament en Ple amb el vot favorable de sis membres de CIU i l’abstenció 
de cinc regidors d’ERC adopta els següents: 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 4/11, d’acord amb el 
següent detall: 
 
 
 

A) SUPLEMENT DE CRÈDIT    
     

PARTIDA CONCEPTE 
PREVISIÓ 
ANTERIOR 

SUPLEMENT 
CRÈDIT 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

337,131,00 Joventut. Retribucions personal 17.920,00 € 200,00 € 18.120,00 € 
164,212 Cementiri. Conservacio i manteniment        4.000,00 €         1.800,00 €          5.800,00 €  



165,221 Subministres enllumenat públic      53.000,00 €         5.000,00 €        58.000,00 €  
171,221 Subministres. Parcs i jardins           250,00 €         2.500,00 €          2.750,00 €  
321,226 Educació. Despeses diverses        3.500,00 €         4.000,00 €          7.500,00 €  
338,221 Festes. Subministrament        7.000,00 €         3.000,00 €        10.000,00 €  
338,226 Festes. Despeses diverses      60.000,00 €         2.000,00 €        62.000,00 €  
341,226 Foment de l'esport. Despeses diverses        6.500,00 €         1.500,00 €          8.000,00 €  
342,212,03 Manteniment piscines        6.000,00 €         3.652,00 €          9.652,00 €  
920,219 Reparació i manteniment immobil.        2.500,00 €         1.300,00 €          3.800,00 €  
920,227 Adm. General. Treballs altres empreses      44.000,00 €         4.500,00 €        48.500,00 €  
920,231 Locomoció         6.200,00 €         2.800,00 €          9.000,00 €  
01,310 Interessos      31.150,00 €         1.000,00 €        32.150,00 €  
155,640,07 Direccio entorn EBM        4.750,20 €              81,96 €          4.832,16 €  
337,623 Ascensor Casal del Jovent        3.072,00 €         4.400,00 €          7.472,00 €  

 TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT  37.733,96 €  

     

     

     

B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS   

     

     

PARTIDA CONCEPTE  
SUPLEMENT 

CRÈDIT 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

920,206,00 Renting centraleta  344,16 € 344,16 € 

324,227,99 Educació.Treballs altres empreses  6.000,00 €         6.000,00 €  

150,640,00 Redacció rec merdinyol  2.382,42 € 2.382,42 € 

155,623,00 Via pública. Maquinària i inst. Tècniques  2.700,00 € 2.700,00 € 

321,625,00 Educació. Mateiral EBM  750,00 € 750,00 € 

321,632,00 Escola bressol reposició  14.000,00 € 14.000,00 € 

321,633,00 Educació. Millora caldera biomassa  2.678,00 € 2.678,00 € 

324,619,00 Escola de música  58.000,00 € 58.000,00 € 

324,625,00 Mobiliari escola de música  8.750,00 € 8.750,00 € 

324,626,00 Equips informàtics escola de música  1.650,00 € 1.650,00 € 

 TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 97.254,58  €  

     

     

 Total suplement de crèdit  37.733,96 €  

 Total habilitació de crèdit  97.254,58 €  

 TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT   134.988,54 €  

     
 
     

A) NOUS / MAJORS INGRESSOS    
     

PARTIDA CONCEPTE 
CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

NOUS / 
MAJORS 

INGRESSOS 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
342,00 Cursor de formació 900,00 €           600,00 €          1.500,00 €  



344,00 Entrades activitats 1,00 €        3.000,00 €          3.001,00 €  
399,00 Recursos eventuals 1,00 €        3.000,00 €          3.001,00 €  
461,00 Transferències corrents Diputació 31.294,20 €       13.865,00 €        45.159,20 €  
913,00 Prestéc a llarg termini 0,00 €       90.000,00 €        90.000,00 €  

 TOTAL NOUS MAJORS INGRESSOS       110.465,00 €   
     
     
     

B) BAIXA PARTIDES DESPESES    
     

PARTIDA CONCEPTE 
CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR BAIXA 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
324,130,00 Educació. Serveis complementaris 32.525,00 € 6.000,00 € 26.525,00 € 

 TOTAL BAIXA PARTIDES  6.000,00 €  

     

     
C) INCORPORACIÓ DE ROMANENT     
     

 ROMANENT LLIURE DISPOSICIÓ        18.523,54 €   

     
     
 Nous majors ingressos:      110.465,00 €   
 Baixa aplicacions pt. Despeses         6.000,00 €   
 Romanent de tresoreria        18.523,54 €   

 TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT       134.988,54 €   

     
     
 
 
Segon.-   Exposar al públic l’esmentat acord, previ anunci al BOP, tal i com 
estableix l’article 20.1. del RD 500/90, per tal que els interessats puguin 
examinar-lo i si s’escau presentar reclamacions. 
 
Tercer. - Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat 
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Les partides a 
mesura que es va acabant l’any es van esgotant i s’han de suplementar. En 
aquest cas la quantitat més grossa correspon a l’escola de música, es deu 
bàsicament a material, perquè ja sabeu que les obres han anat bàsicament, a 
càrrec de la brigada municipal, però el material i el mobiliari pugen uns 
66.000€, és la quantitat més important. Hi ha tota una sèrie de quantitats 
inferiors que heu pogut observar en l’expedient. D’entrada, mentre s’espera si 
arribar alguna subvenció o finançament de més, d’aquí a final d’any, doncs hi 
ha una part que en cas que no arribi res més es demanarà un crèdit de 
90.000€. L’altre són majors ingressos que hi hagut. 



 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Comencem pels ingressos. Aquests 3.000 
d’entrades d’activitats a què correspon? Respon la secretària dient: Que són 
els diners recaptats per setmana blanca, els tallers de psicomotricitat, etc. 
Continua el regidor Isaac Peraire: En despeses diverses, 338,221 i el 226, de 
que procedeixen. Respon la secretaria que el 338,221 són els 
subministraments a la polivalent, les despeses s’han incrementat i no hi havia 
suficient consignació a la partida i l’altra de despeses diverses és la que es 
paguen totes les festes, festa major, fes-t’he l’agost, etc. no s’arribava i s’han 
posat 2.000€ més. L’última és l’ascensor del Casal del Jovent que puja més del 
doble del que s’havia previst. 
 
Respon el regidor Josep Cruells dient: Aquestes despeses corresponen a que 
quan es va fer aquesta obra, inacabada, no es va preveure acabar l’ascensor i 
hi hagut molta feina amb tot el tema d’anclatges, les mides de les portes no les 
van deixar correctes, s’ha tingut que reforçar amb ferratges tot el tema de 
dintre.  
 
Es va deixar el forat, però no es va pensar que en el deia de demà en aquell 
forat s’havia de posar un ascensor i en aquell moment hauria sigut molt fàcil 
deixar les coses amb normativa. I una vegada hi ha tot el forat, amb aquella 
alçada, i no hi ha res per apoiar, s’han de muntar tot unes bastides per dins 
amb uns costos importants. 
 
Com que aquest ascensor estava tapat es va fer una previsió i quan es va 
destapar, l’obra civil es va fer a nivell de brigada, com sempre, però tot l’altre 
sistema de ferratges es va haver de fer apart.  
 
 
 
7.- RATIFICACIÓ ACORD PLE 26-1-11 D’APROVACIÓ DEL M APA 
MUNICIPAL 
 
En relació amb l’expedient de delimitació del terme municipal amb els municipis 
limítrofs que s’està tramitant en el marc de l’elaboració del mapa Municipal de 
Catalunya, per poder prosseguir-ne la tramitació, d’acord amb l’article 28.4 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, una vegada constituït el nou consistori 
resultant de les darreres eleccions locals. 
 
L’Ajuntament en Ple amb el vot favorable de sis membres de CIU i el vot en 
contra de cinc regidors d’ERC adopta els següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Ratificar l’acord adoptat per l’Ajuntament en Ple el dia 26 de gener de 
2011, que es el següent: 
 

  



“3.- APROVACIÓ ELABORACIÓ MAPA MUNICIPAL 
 

D’acord amb el que preveu l’article 28.1 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, el Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa 
municipal i comarcal de Catalunya, documents cartogràfics que determinen els 
límits territorials dels termes municipals i de les demarcacions comarcals i que 
s’ajusten al que resulti dels expedients de delimitació i d’atermenament entre 
els diferents municipis limítrofs. 
 
Atès que s’han d’iniciar els tràmits per l’elaboració del mapa municipal, d’acord 
amb la comunicació efectuada per la Direcció General d’Administració Local. 
 
L’Ajuntament en Ple amb el vot favorable de cinc regidors de CIU i quatre vots 
en contra dels regidors d’ERC, s’adopten els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar l’inici de l’expedient de delimitació del municipi de Prats de 
Lluçanès. 
 
Segon.-  Nomenar una Comissió municipal de delimitació integrada pels 
membres següents: 
 
-Lluís Vila i Vilalta   alcalde 
-Josep Cruells i Cortinas  regidor 
-Segimon Plans i Pujals  regidor  
-Ferran Besa i Subirats  arquitecte municipal 
-Sara Blanqué i Dolado  secretària accidental 
 
D’acord amb el que preveu l’article 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya. 
 
Tercer.-  Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya, per tal d’iniciar les operacions de delimitació, tal 
com preveu l’article 30.1 d’aquest Decret.” 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Es refereix a l’acord 
que es va adoptar referent a la comissió que havia de fer front a l’elaboració del 
mapa municipal. Això és una qüestió que la Generalitat s’han de mira els límits 
de Prats amb tots els municipis veïns. Llavors s’havia de crear una comissió i 
això es va fer el 26 de gener.  
 



Com que hi hagut unes eleccions municipals, la Generalitat ha tornat a 
demanar que diguessin si eren els mateixos o si hi havia hagut algun canvi en 
la composició. Aquí hem dit que no hi havia hagut cap canvi i són els mateixos 
que hi havia i és el que ara tenim que ratificar. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Llavors, nosaltres hi vem votar encontra 
per l’argument, simple i fàcil i d’obertura democràtica. En que deiem que de 3 
càrrecs polítics que hi havia representats, almenys 1 fos del nostre grup. Sé 
que esperàveu aquesta resposta, però és de legitimitat democràtica tornar a 
demanar que hi poguéssim participar. Ja que hem de prendre una altra vegada 
l’acord no sé si podríem modificar aquest membre i incorporar un membre del 
grup d’esquerra en aquesta comissió que tampoc ha de fer una feina important 
i que seria interessant poder-hi ser. 
 
Respon l’Alcalde dient: si que hi hagut comissions o coses que si que hem 
permès el grup d’esquerra, però en aquest cas es simplement ratificar el que 
s’havia aprovat i no hi ha motiu.  
 
A part no sabem si haurà de funcionar de moment aquesta comissió, es va fer 
així i no hi hagut motiu per canviar-ho.  
 
Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: En tot cas, informeu-nos si es 
reuneix la comissió i ens informeu oportunament. 
 
 
8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS DE PLANEJAME NT EN LA 
PARCEL·LA CAFÉ-TEATRE ORIENT I PARCEL·LA C. ESCOLES  
 
El regidor d’Isaac Peraire s’absté per tractar-se d’un familiar. 
 
Vist que amb data 15 de setembre, per Provisió d’Alcaldia es disposà la 
iniciació del procediment de modificació de les Normes de Planejament 
Urbanístic Municipal. 

 
Vist que amb data 19 de setembre, va ser emès l’informe de Secretaria en 
relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per a dur a terme la 
citada modificació.  

 
Vist que amb data 22 de setembre, es va rebre el Projecte de Modificació de 
les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic Municipal la parcel·la 
d’equipaments, clau F2, del C. Escoles i parcel·la residencial del cafè i teatre 
orient, clau A1, de l’av. Pau Casals, redactat per l’arquitecte Ferran Besa 
Subirats.  
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU, un vot en 
contra d’un regidor d’ERC i tres abstencions de tres regidors d’ERC, adopten 
els següent:  
 



ACORDS: 
 

Primer.-  Aprovar inicialment el projecte de Modificació de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic Municipal la parcel·la d’equipaments, 
clau F2, del C. Escoles i parcel·la residencial del cafè i teatre orient, clau A1, de 
l’Av. Pau Casals. 
 
Segon.-  Obrir un període d’informació pública durant trenta dies, mitjançant un 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el DOGC i el diari El 9 nou. 
 
Tercer.-  Sol·licitar simultàniament el tràmit d’informació pública, els informes als 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals 
l’han d’emetre en el termini d’un mes, excepte que una disposició autoritzi un 
termini més llarg. 
 
Quart.-  Efectuar les consultes que procedeixin, d’acord amb el que s’estableix 
en el Document de referència. 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Bé com a informació 
prèvia, ja es sabut que l’Ajuntament de Prats té intenció, parlant amb el 
propietari, d’aconseguir que el Teatre Orient sigui del poble. Es va parlar i va 
semblar que hi havia la possibilitat de fer una permuta, una permuta amb un 
altre solar, que és el que aquí es parla, que és el que ocupaven les antigues 
escoles i que últimament hi havia l’edifici de correus. 
 
Els tràmits amb el propietari estan molt avançats, per les dues bandes hi ha un 
acord de base, no s’han firmat papers a l’espera d’uns petits detalls que 
queden per solucionar. Això, en principi, anava lligat amb algun canvi en el 
POUM, perquè fins aquest moment, el Teatre Orient és particular i les escoles 
és equipament, i això ha de ser al revés. Si per fer aquest canvi hem d’esperar 
que estigui aprovat el POUM, que com hem dit varies vegades com més aviat 
millor, però de fer-ho parlant amb tothom, etc.,etc.,i això vol dir una sèrie de 
passos i no es farà amb dos o tres mesos, sinó amb més temps. Una 
modificació parcial si que aparentment es pot fer amb pocs mesos, doncs per 
això es va decidir iniciar aquesta modificació parcial. Es va informar amb el 
propietari i va estar d’acord i de moment tirem endavant l’aprovació inicial de la 
modificació parcial de les normes. 
 
Intervé la regidora Judit Pons dient: Nosaltres, des del grup municipal 
d’esquerra estem molt contents que s’inici la recuperació d’un espai per 
practicar el teatre i arts escèniques, i més encara que sigui un lloc emblemàtic 
del poble com és l’Orient. El que no ens agrada tant és que s’utilitzi el canvi de 
normes subsidiàries i no l’instrument que tenim per fer-ho, com és el POUM. Ja 
has dit que és més llarg, costa més, però si que és més participatiu, més obert, 
es pot debatre més i es pot fer una cosa més democràticament amb el poble. 
 
El fet que sigui una permuta que afecti un espai, també emblemàtic del poble, 
com són les antigues escoles que formen part de l’inventari del patrimoni del 
poble. Sabem que no està protegit, però si que està inventariat i si que té un 



cert valor. També és un equipament de que disposem al poble i no sabem si hi 
pot haver un altre tipus de solució que no sigui una permuta o que sigui una 
altra cosa, que no impliqui perdre un altre espai per un equipament públic com 
podem tenir. Ho heu mirat de poder-ho fer d’una altra manera encara que 
potser sigui uns mesos més, però que no impliqui perdre un altre espai? 
 
Respon l’Alcalde dient: De opcions se n’ha valorat moltes, però s’ha cregut que 
aquesta és la més bona i la més interessant per varies coses. Primer som 
conscients que aquell edifici podria tenir un valor, però si que ens ha semblat 
que tant com a patrimoni, com a utilitat, com a qualsevol benefici que pugui 
aportar al poble no té comparació. Ens sembla que és molt, molt, molt més 
valuós, de cara al poble, l’edifici del Teatre Orient que el de les Escoles.  
 
Amb el que deies de que és més democràtic el POUM que les normes no crec 
que sigui ben bé així, perquè tant el POUM com les Normes se sotmeten uns 
dies d’informació pública. Igual que el POUM qualsevol persona podia opinar, 
en aquest cas és exactament igual, amb la diferència a favor en aquest cas, 
que el POUM t’hi has de fixar més. Perquè una persona que l’interessi 
l’urbanisme del poble i vol veure exactament el POUM que diu de tot el poble 
és complicadíssim, perquè hi ha la tira de coses, i se sotmeten a informació 
durant un mes i durant un mes t’has de fer càrrec de tot l’urbanisme i encanvi 
en aquest cas només és aquest punt. Per tant, més democràtic que el POUM 
probablement no sigui. 
 
El fet que no ens és igual tenir aquest canvi de normes aprovades amb 2, 3 o 4 
mesos, que no pas amb un any o un any i mig com podria tardar el POUM. Ja 
fa molt temps, inclús anys que n’estem parlant i treballant, etc. i com més aviat 
millor. Però hi ha un tema de subvencions pel mig. Hi ha un PUOSC, que ja 
n’hem parlat vegades, destinat a la Biblioteca i que caduca i que s’hauria 
d’executar durant l’any que ve i que s’havia de presentar projectes executius 
abans del 30 de setembre, etc. I s’ha d’intentar salvar aquesta subvenció i per 
tant com més aviat tinguéssim això aprovat, millor. 
 
Examinades totes les situacions i que salvar les dues coses millor, però una 
opció de comprar no ens la podem plantejar i examinat tot ha semblat que 
aquesta era la millor solució de cara al que al poble li interessa, que es salvar el 
Teatre Orient. 
 
Intervé la regidora Judit Pons dient: Penso que una bona part del poble 
l’interessa salvar les dues coses, per això plantejàvem si es podia buscar una 
altra solució. 
 
 
 
9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels Decrets d’Alcaldia següents: 
 
-Decret núm. 107/2011 de data 17 de juny de 2011 – Autorització instal·lació 
placa de gual. 



 
-Decret núm. 108/2011 de data 21 de juny de 2011 – Autorització  llicència 
d’obres. 
 
-Decret núm. 109/2011 de data 21 de juny de 2011 – Autorització pròrroga 
llicència d’obres. 
 
-Decret núm. 110/2011 de data 21 de juny de 2011 – Autorització llicència 
d’obres. 
 
-Decret núm. 111/2011 de data 21 de juny de 2011 – Autorització llicència 
d’obres. 
 
-Decret núm. 112/2011 de data 21 de juny de 2011 – Autorització pròrroga 
llicència d’obres. 
 
-Decret núm. 113/2011 de data 22 de juny de 2011 – Autorització  llicència 
primera ocupació. 
 
-Decret núm. 114/2011 de data 28 de juny de 2011 – Autorització instal·lació 
placa de gual. 
 
-Decret núm. 115/2011 de data 30 de juny de 2011 – Autorització llicència 
d’activitat. 
 
-Decret núm. 116/2011 de data 6 de juliol de 2011 – Autorització llicència 
d’activitat. 
 
-Decret núm. 117/2011 de data 6 de juliol de 2011 – Aprovació sol·licitud 
subvenció programacions culturals. 
 
-Decret núm. 118/2011 de data 8 de juliol de 2011 – Resolució per a la 
notificació de neteja i retirada de restes d’obra a diverses vies públiques. 
 
-Decret núm. 119/2011 de data 12 de juliol de 2011 – Autorització col·locació 
taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 
-Decret núm. 120/2011 de data 26 de juliol de 2011 – Autorització pas Ral.li de 
cotxes clàssics. 
 
-Decret núm. 121/2011 de data 28 de juliol de 2011 – Autorització tinença gos 
perillós. 
 
-Decret núm. 122/2011 de data 28 de juliol de 2011 – Autorització tinença gos 
perillós. 
 
-Decret núm. 123/2011 de data 28 de juliol de 2011 – Autorització tinença gos 
perillós. 
 



-Decret núm. 124/2011 de data 8 d’agost de 2011 – Autorització pas Excursió 
Trail Mollet-Andorra. 
 
-Decret núm. 125/2011 de data 11 d’agost de 2011 – Rescissió contracte 
d’obra i servei.  
 
-Decret núm. 126/2011 de data 11 d’agost de 2011 – Contractació per urgència 
règim laboral, temps parcial auxiliar oficina de turisme. 
 
-Decret núm. 127/2011 de data 12 d’agost de 2011 – Nomenament primer 
Tinent d’Alcalde, per assumir les competències de l’Alcaldia en vacances del 13 
al 20 d’agost. 
 
-Decret núm. 128/2011 de data 19 de setembre de 2011 – Contractació 
urgència règim laboral, a temps parcial professor escola de música. 
 
-Decret núm. 129/2011 de data 19 de setembre de 2011 – Contractació 
urgència règim laboral, a temps parcial professor escola de música. 
 
-Decret núm. 130/2011 de data 20 de setembre de 2011 – Permís municipal 
ambiental per exercir l’activitat de carnisseria amb obrador.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents es dóna per assabentat. 
 
 
 
10.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació de les Juntes de Govern següents: 
  
- Junta de govern de l’1 de juliol de 2011. 
 
- Junta de govern del 15 de juliol de 2011. 
 
- Junta de govern del 29 de juliol de 2011. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents es dóna per assabentat. 
 
 
11.- MOCIONS 
 
Proposta presentada pels grups de CIU i d’ERC 
 
1.- MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA 
 
Atès que, 
 
1. L’any 1980 l’estat espanyol va traspassar competències d’ensenyament a la 

Generalitat de Catalunya. 



2. Des de l’any 1984 Catalunya gaudeix d’una Llei de Normalització Lingüística 
per a un ensenyament amb el català com a llengua vehicular, que coneixem 
com a immersió lingüística. 

3. La immersió lingüística a les aules han donat força i solidesa a aquest 
model i ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que 
viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents 
àmbits socials i culturals. Al mateix temps que s’ha demostrat eficaç en 
l’acollida i la inclusió social dels infants i joves tot contribuint a mantenir la 
cohesió social de les nostres ciutats i pobles.  

4. El passat desembre de 2012 el Tribunal Suprem espanyol va dictar tres 
sentències que qüestionen el català com a llengua vehicular de 
l’ensenyament a Catalunya. 

5. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al qual correspon l’execució 
de la sentència del Suprem, ha considerat insuficients les dades 
proporcionades pel Departament i ha fixat un ultimàtum de dos mesos a 
partir del 3 de setembre de 2011 a la Generalitat per tal que situï el castellà 
com a llengua vehicular juntament amb el català. 

6. Aquest període de temps fixat va acompanyat de l’amenaça de 
conseqüències legals per aquells qui no permetin l’aplicació de la sentència. 

7. Tot i que, aquest Tribunal ha suspès temporalment la seva decisió, pensem 
que, la seva imposició, atempta clarament contra un model d’escola 
catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, 
basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al 
qual la nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable. 

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Rebutjar frontal i enèrgicament les sentències del Tribunal Suprem 
espanyol i a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
posen en perill el sistema d’immersió lingüística als nostres centres educatius. 
 
Segon.-  Donar suport a tot el personal docent que decideixi exercir l’objecció a 
la sentència del Tribunal Suprem. 
 
Tercer.-  Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb 
aquestes sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir 
la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i 
d’aprenentatge en l’ensenyament. 
 



Quart.-  Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el 
Senat espanyol, així com a la plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta 
iniciativa. 
 
 
 
Propostes presentades pel grup d’ERC 
 
2.- MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL CORRELLENGUA 2011 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i 
comunitàries. 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en 
l’element d’integració de les persones nouvingudes. 
 
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica 
del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, 
associacions i societat civil en general.  
 
Atès que al Lluçanès s’ha consolidat la proposta i que enguany la població que 
l’acull és la seva capital, Prats de Lluçanès. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
1.- Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
 
2.- Donar suport a les entitats i grups del municipi de Prats i de la comarca del 
Lluçanès interessats en organitzar el Correllengua, i aportar la infraestructura i 
l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades. 
 
3.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 
propis d’aquesta corporació. 
 



4.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar 
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, i especialment 
entre la població nouvinguda. 
 
5.- Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon 
funcionament del Correllengua 2011, que a la nostra comarca tindrà lloc el dia 
22 d’octubre a Prats de Lluçanès. 
 
6.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 
baixos 08014 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel 
municipi (comissió Correllengua Lluçanès i Colla Gegantera de Prats de 
Lluçanès). 
 
 
 
3.- MOCIÓ EN CONTRA DE L’ALLARGAMENT DE LA LLICÈNCI A DE 
FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR D’ASCÓ 
 
Atenent al fet que el proper 1 d'octubre el govern de l'Estat ha de decidir si 
renova o no el permís de funcionament de la central nuclear d'Ascó, a la Ribera 
d'Ebre. 
 
Atenent que Ascó és una central amb greus problemes d'estructura, el que es 
manifesta en el fet que ha acumulat gairebé un centenar de problemes de 
funcionament en els darrers 4 anys. Essent d'especial gravetat el que es va 
produir el 26 de novembre de 2007, amb una fuita massiva de radioactivitat que 
va contaminar els edificis i l'entorn, arribant fins la costa. 
  
 
Atenent al fet que la direcció de la central i el Consell de Seguretat Nuclear van 
amagar la fuita radioactiva i la conseqüent contaminació durant més de 4 
mesos, posant en perill el medi ambient i la salut de la població, fins que 
l'organització Greenpeace van posar en coneixement de la societat el que 
havia passat. 
 
Atenent al fet de que avui, quan han passat més de 3 anys des del accident, 
encara se n'han de depurar les responsabilitats legals. 
 
Atenent al fet que Ascó està construïda sobre un terreny inestable, el que 
augmenta el perill que representa. 
 
Atenent a que, el passat 29 de juliol, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va 
emetre un informe en el que s'estableixen un total de nou límits o condicions 
d'operació, però deixant als propietaris de la central un marge superior a un any 
per aplicar-les, el que contradiu una mínima consideració del principi de 
precaució, un exemple de la degradació de la cultura de la seguretat, i un 



menyspreu de les conseqüències que es deriven de la catàstrofe, encara en 
curs, a l'emplaçament nuclear de Fukushima, al Japó. 
 
Atenent que en el mencionat Informe també s'assenyalen 17 instruccions 
tècniques complementaries, però que, al mateix temps, s'indiquen que “serán 
remitidas directamente por el CSN al titular, una vez sean emitidas las nuevas 
autorizaciones de explotación mediante las correspondientes Órdenes 
Ministeriales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.”, el que 
representa un altre exemple de menyspreu de la precaució i la seguretat més 
elementals. 
 
Atenent que aquestes decisions demostren que s'anteposen els criteris de lucre 
econòmic de les empreses explotadores per davant de la necessària 
salvaguarda de la salut de la població i el medi ambient, i constitueixen una 
mostra de la complicitat del CSN amb els propietaris d'Ascó, posada de 
manifest en el cas de la fuita radioactiva del 2007, ja mencionada. 
 
Atenent que el que està succeint al complex nuclear japonès de Fukushima, 
demostra fins a quin punt un accident nuclear esdevé una catàstrofe permanent 
per a la seguretat i la vida de les persones i el medi ambient: afectant durant 
dècades la vida, provocant desplaçaments massius, dispersant contaminació a 
milers de quilòmetres, afectant l'aire, l'aigua i els aliments, i incrementant en 
progressió futura les probabilitats de contraure tot tipus de malalties derivades 
de l'exposició a les baixes dosis de radiació. 
 
Atenent que a Catalunya ja en vam tenir un seriós advertiment l'octubre de 
1989, amb l'accident nuclear de Vandellòs 1. 
 
Atenent que Ascó ja porta funcionant 29 anys, i que deixarà com a llegat un 
mínim de 1300 tones de residus radioactius que s'hauran de mantenir en un 
lloc segur, ja que emetran radiació durant milers d'anys. 
 
Atenent a que cada any que funciona la central d'Ascó afegeix unes 50 tones 
més d'aquests residus als que ja existeixen. 
 
Atenent al fet que l'electricitat que produeix Ascó es pot substituir, i ja ha sigut 
substituïda en les nombroses ocasions en que la central ha patit avaries, per la 
que generen altres tecnologies que no són tan perilloses ni contaminants, tals 
com centrals de cogeneració amb gas, hidràuliques, eòliques, solars o 
geotèrmiques. 
 
Atenent que des de finals de la dècada de 1990 les instal·lacions d'energia 
eòlica i solar han crescut arreu del món a un ritme més alt que qualsevol altra 
tecnologia de generació d'electricitat, i que les centrals nuclears han demostrat 
en diverses ocasions ser incompatibles amb el trànsit cap als sistemes  
renovables, eficients i intel·ligents que es perfilen com la gran opció estratègica 
en l'energia del segle XXI 
 
 



És per això que el Grup Municipal d’Esquerra –AM proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Demanar al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que traslladi al Consell 
de Ministres la nostra voluntat de que no es concedeixi la renovació del permís 
de funcionament d'Ascó, l'1 d'octubre de 2011. 
 
Segon.-  Demanar al Govern de l’Estat que, en conseqüència, denegui a la 
central nuclear d'Ascó l'allargament del permís de funcionament. 
 
Tercer.-  Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb 
representació al Congrés dels los Diputats i al Parlament de Catalunya, al 
Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General 
d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), i a la Agrupació de 
Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC). 
  
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc membres d’ERC i sis vots en 
contra del grup de CIU, es desestima la moció. 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Nosaltres amb 
aquesta no hi estem d’acord, perquè creiem que en un moment de crisi, de 
retallades, de que no corre un ral per enlloc, ara tancar una central nuclear que 
en principi continua estan en bon ús, el mateix bon ús de funcionament que 
podia estar fa uns anys i que la gent del municipi d’allà han considerat que sí. 
Sempre hi han votat a favor els ajuntaments. Considerem que ara no és 
moment de tancar-la. D’aquí uns anys ja es veuria, però de moment el cost 
econòmic que suposa això no creiem que sigui el moment adequat per 
assumir-lo.   
 
En tot cas no és una decisió que depengui de l’Ajuntament de Prats, en tot cas 
els primers que han d’opinar són el municipis d’allà i la Generalitat, si s’escau. 
 
 
4.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI I EDUCATI U PÚBLIC 
 
Les retallades econòmiques anunciades pel Govern de la Generalitat afecten 
sobretot a dos serveis essencials i dos pilars bàsics pel nostre país: la sanitat i 
l’educació. 
 
Volem un sistema de salut i un sistema educatiu equitatiu i de qualitat i, perquè 
això passi, necessitem d’un finançament estable, d’un finançament  amb un 
creixent progressiu, però sostenible.  
 
En aquest context, al llarg dels darrers mesos, des del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya s’han pres decisions polítiques importants que 
han provocat que molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya hagin vist minvats 
els seus drets a la salut. Hem vist, així, com, per exemple, s’han tancat molts 
Centres d’Atenció Primària en horari nocturn o com molts hospitals s’han vist 



empesos a tancar quiròfans, o a emprendre mesures que comporten un 
augment de les llistes d’espera.  
 
En el cas concret de l’Educació les retallades afecten a la construcció de nous 
centres, a la lluita contra el fracàs escolar, la no contractació d’interins, el 
desplaçament de professors i professores amb destinació definitiva i l’augment 
de la ràtio (nombre d’alumnes per grup).  
 
Creiem que el sistema permet un gran marge de maniobra per racionalitzar la 
despesa, sense que aquesta racionalització recaigui directament sobre els 
usuaris o els professionals o, en el cas del sistema sanitari, sense la necessitat 
de la privatització d’empreses públiques. Pensem, també, que aquesta 
racionalització passa essencialment per escoltar els professionals. L’Educació i 
la Sanitat haurien d’estar a l’abast de tothom i amb totes les garanties 
assegurant-ne la seva qualitat. 
 
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya de Prats de Lluçanès proposa els següents acords: 
 
Primer.-  Manifestar el nostre rebuig a les retallades en educació i sanitat i que 
suposen un atac frontal a la qualitat d’aquests dos serveis. 
 
Segon.-  Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per un 
sistema educatiu i sanitari públic que ofereixi uns serveis de qualitat i garanteixi 
els drets a la salut i l’educació a tota la ciutadania.  
 
Tercer.-  Demanar al Departament de Salut i Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya el màxim consens i diàleg entre professionals, usuaris i 
administracions a l’hora de prendre determinades noves fites en l’àmbit sanitari 
i educatiu. 
 
Quart.-  Recolzar les demandes dels sindicats i dels centres educatius per tal 
que no s’eliminin més places escolars i es garanteixi l’atenció dels alumnes 
amb més dificultats i la lluita contra el fracàs escolar. 
 
Cinquè.-  Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’ajuntament, i en 
col·laboració amb la resta d’administracions, per garantir que no es retalli cap 
servei sanitari bàsic dels quals a dia d’avui es beneficien tots els vilatans del 
municipi. 
 
Sisè.-  Fer arribar aquest acord al Departament de Salut i Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya.  
 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc membres d’ERC i sis vots en 
contra dels regidors de CIU, es desestima la moció. 
 



Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: El motiu de presentar 
una moció alternativa és que tal com està plantejada aquesta moció ens 
sembla que, seguint amb els raonaments habituals entre els membres de l’ex 
tripartit, doncs és dir que els senyors de Convergència, que actualment manen 
a la Generalitat, es lleven cada matí a veure quina mala jugada faran amb els 
contribuents.  
 
Nosaltres, al menys el grup municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament 
de Prats, estem convençuts, d’altra banda com tanta gent, que el motiu d’haver 
de fer aquests estalvis o retallades o el nom que li vulgueu dir, no es barallarem 
pas per això. No és degut a una intrínseca malevolència de l’actual govern, sinó 
que és degut a una situació absolutament desastrosa econòmicament i que no 
hi ha altra possibilitat que fer-ho així.  
 
S’ha fet un estalvi del 10% en el pressupost i si el 70% del pressupost de la 
Generalitat va destinat amb aquests temes d’educació i sanitat, doncs és 
evident que és absolutament impossible fer una rebaixa del 10% del 
pressupost, sense que poc o molt aquests dos sistemes se’n hagin de veure 
afectats amb l’import. Que tots estan fent els miracles que poden perquè no 
se’n ressenteixi la bona atenció que es mereixen els ciutadans de Catalunya, 
es evident que tothom ho està fent. Però no rebaixar el pressupost destinat 
aquestes partides és absolutament impossible. 
 
L’altre dia comentàvem del Conseller Recoder que ocupa carreteres, 
urbanisme, etc.  ha tingut una rebaixa del 33%. A vegades s’ha dit que 
aquestes dues partides no s’haurien d’haver tocat, però és que és impossible 
no tocar. Perquè conseguir un 10% de rebaixa sense tocar el pressupost de 
dues conselleries, que torno a dir, afecten el 70% del pressupost global, és 
impossible. 
 
Per tant nosaltres la idea és que d’alguna manera quedí palès que els estalvis 
que està fent la Generalitat no són un caprici, ni són una qüestió de mala fe, 
sinó que no hi ha cap més solució sinó volem arribar a Grècia. En aquest cas 
no només els acord, sinó l’inici si que tenia una mica d’importància, nosaltres 
hem començat amb: “Els estalvis anunciats pel Govern de la Generalitat i 
motivats per la situació econòmica en què va deixar la Institució el govern 
anterior” i això s’obviava en el vostre cas i donava entendre una mica que les 
retallades són perquè sí. Pel que fa els acords són gairebé idèntics. 
 
Respon la regidora Yolanda Roset dient: Entenem que s’ha d’estalviar, 
entenem que s’ha de retallar, però en aquest cas, en el cas de la sanitat i en el 
cas de l’educació han retallat primera sense un consens del professionals i 
segona han actuat contra el que seria el fracàs escolar, que ens està afectant 
moltíssim a les escoles i la retallada ha anat per aquí, en tema d’interins, en 
tema de llocs de treball. Per això el nostre acord deia arribar aquest consens 
entre els professionals que estem aquest món. Si que hi ha d’haver retallada o 
una mena d’estalvi perquè lògicament les coses no estan per tirar coets, però si 
que ha afectat més a la part d’atenció educativa, més que no pas 



d’infraestructures. Llavors això sí que és una cosa que les escoles hem trobat 
moltíssim i que ho estem trobant i ho estem patint. 
 
Continua l’Alcalde dient: Infraestructures també perquè no se’n fa cap 
d’infraestructura i precisament aquí també us queixeu que es facin 
infraestructures. Intervé la regidora Yolanda Roset dient: més que res de 
l’atenció dels alumnes, la ratio d’alumnes per aula, etc. 
 
Intervé l’Alcalde dient: Probablement si hi hagués això de la comissió i s’hagués 
fet abans probablement ja ens hauríem posat d’acord, però bàsicament és 
canviar una mica les consideracions prèvies.  
 
 
 
L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent la MOCIÓ EN 
DEFENSA DELS SISTEMES D’EDUCACIÓ I SANITAT PÚBLICS, no inclòs a 
l’ordre del dia per a sotmetre’l a coneixement de l’Ajuntament en Ple a l’empara 
de l’art. 91.4 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats 
Locals. La declaració d’urgència de l’assumpte en qüestió s’acorda per sis vots 
a favor dels regidors de CIU i cinc vots en contra d’ERC. 
 
 
- MOCIÓ EN DEFENSA DELS SISTEMES D’EDUCACIÓ I SANIT AT 
PÚBLICS. 
 
Els estalvis anunciats pel Govern de la Generalitat i motivats per la situació 
econòmica en què va deixar la Institució el govern anterior, afecten també a 
dos serveis essencials i dos pilars bàsics pel nostre país: la sanitat i l’educació. 
 
Volem un sistema de salut i un sistema educatiu equitatiu i de qualitat i, perquè 
això passi, necessitem d’un finançament estable, però sostenible. La 
desastrosa situació econòmica en què es troba la Generalitat han causat, per 
exemple, el tancament de Centres d’Atenció Primària en horari nocturn o el 
tancament de determinats serveis en caps de setmana o dies concrets. 
 
També en l’Educació, els estalvis afecten la construcció de nous centres, la 
lluita contra el fracàs escolar, la contractació d’interins, el desplaçament de 
professorat i l’augment del nombre d’alumnes per grup. 
 
És per això que el grup municipal de CiU de Prats de Lluçanès proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per un 
sistema educatiu i sanitari públic que ofereixi uns serveis de qualitat i garanteixi 
els drets a la salut i l’educació a tota la ciutadania. 
 
Segon. - Demanar al Departament de Salut i Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya el màxim consens i diàleg entre professionals, usuaris i 



administracions a l’hora de prendre determinades noves decisions en l’àmbit 
sanitari i educatiu. 
 
Tercer. - Recolzar les demandes dels treballadors i dels centres educatius per 
tal que no s’eliminin places escolars i es garanteixi l’atenció dels alumnes amb 
més dificultats i la lluita contra el fracàs escolar. 
 
Quart. - Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’Ajuntament, i en 
col·laboració amb la resta d’administracions, per garantir que no es retalli cap 
servei sanitari bàsic dels que a dia d’avui es beneficien tots els veïns del 
municipi. 
 
Cinquè.  Fer arribar aquest acord als Departaments de Salut i Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació 
de Municipis de Catalunya. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i el vot en 
contra de cinc membres d’ERC, estima la moció 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé la regidora Yolanda Roset dient: Per 
exemple l’acord tercer és igual que el nostre acord número quatre, entenc que 
votar encontra d’un acord que és igual. Intervé l’Alcalde dient: Es votar 
encontra de la moció en general i torno a dir i repeteixo, està plantejada dient 
que aquests senyors que ara manen la Generalitat no tenen res millor a fer que 
retallar-nos serveix. Respon la regidora Yolanda Roset dient: això no. Contesta 
l’Alcalde dient: Doncs ens ho ha semblat. Ens ho devem haver mirat malament. 
 
Encanvi la nostra està plantejada dient aquests pobres senyors que manen a la 
Generalitat fan un estalvi perquè no tenen més nassos que fer-lo. És 
simplement això. Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Doncs si no saben que 
fer, que pleguin. Respon l’Alcalde dient: Sí que saben que fer, sí. Bé ho estan 
fent.  
 
Intervé la regidora Yolanda Roset dient: La retallada és important, és molt 
important. Respon l’Alcalde dient: És un 10% del pressupost, en el cas de 
sanitat i ensenyament un 8% i l’any que ve hi haurà de tornar a ser. 
 
Respon el regidor Isaac Peraire dient: Evidentment és diferent parlar d’estalvi 
que parlar de retallades i parlar de forma clara o políticament correcte són 
coses també diferents. Nosaltres ho fem de forma clara i volíem mostrar això, i 
ja està. 
 
 
Propostes presentades pel grup d’ERC 
 
5.- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ “MUNICIPIS  PER LA 
INDEPENDÈNCIA” 
 



Els grups polítics que formem part de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès hem 
mostrat en diferents ocasions la ferma voluntat de treballar per la 
independència de la nació catalana. 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents: 
 
ACORDS: 
 
1.- Que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès s’adhereixi a l’Associació de 
Municipis per la Independència de Catalunya, impulsada per l’alcalde de Vic, i 
que el nostre poble passi a formar part del grup de “municipis per la 
independència”. 
 
 
 
6.- MOCIÓ PER AL NO PAGAMENT DE LES BESTRETES MAL 
CALCULADES ALS AJUNTAMENTS CATALANS 
 
Vist que L’Estat espanyol va preveure uns ingressos irreals per a l’exercici 
2009 i, com a conseqüència, els ens locals van rebre un finançament 
clarament superior al que els hauria correspost segons els ingressos 
raonablement previsibles.   
 
Atès que amb aquesta estratègia política de sobreestimar expressament els 
ingressos, el Govern espanyol tapava momentàniament el desajust dels 
comptes públics, i traslladava el dèficit del 2009, diferit en el temps, a les 
autonomies i als ajuntaments en aquest exercici 2011. L’objectiu que 
perseguia l’Administració de l’Estat era suplir el dèficit propi amb deute públic i, 
d’aquesta manera, poder finançar polítiques econòmiques que s’han demostrat 
totalment ineficaces a l’hora millorar la competitivitat del teixit productiu, com el 
Plan E o la xarxa ferroviària faraònica del TGV per tot el territori estatal.  
 
Sabut que la mesura que imposa l’Estat espanyol de retornar part de les 
bestretes pretén desviar l’atenció dels problemes financers de l’Estat i carrega 
la responsabilitat a les comunitats autònomes i als ajuntaments, obviant que és 
l’Estat mateix qui té més marge de maniobra a l’hora de retallar despeses.   
 
Atès que els ajuntaments catalans han d’atendre necessitats socials i 
econòmiques dels nostres vilatans que no paren de créixer amb la crisi 
econòmica.  
 
I tot recordant que, abans de demanar una part de les bestretes als 
ajuntaments catalans, l’Estat espanyol hauria de rescabalar l’administració 
catalana amb els gairebé 150.000 milions d’euros del dèficit històric (segons 
dades oficials reconegudes i disponibles, el dèficit acumulat 1986 – 2005 
ascendeix a 149.844 milions d’euros), fruit de l’espoli fiscal que patim i que 
l’Estat espanyol s’entesta a silenciar. Recuperar els més de 20.000 milions 
d’euros anuals que actualment Catalunya paga a l’Estat espanyol i que no veu 
retornats de cap manera, permetria que la Generalitat i els ajuntaments 



poguessin atendre les necessitats dels municipis amb sostenibilitat i amb 
responsabilitat de cara a uns ciutadans que carreguen amb una forta pressió 
fiscal que, ara com ara, no es veu prou recompensada ni en serveis, ni en 
infraestructures, ni en atenció social.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
1.- Que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès comuniqui a la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals del 
Govern de l’Estat espanyol la ferma voluntat del consistori de no assumir el 
pagament dels euros reclamats per les bestretes dels exercicis 2008 i 2009, 
que el Govern espanyol mateix havia calculat erròniament.  
 
2.- Que per responsabilitat amb la nostra ciutadania, l’Estat Espanyol es faci 
càrrec de la seva actuació errònia. 
 
3.- Demanar als altres Ajuntaments del país que se sumin a aquesta iniciativa. 
 
4.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i al de 
l’Estat Espanyol. 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Com hem manifestat 
en alguna altra ocasió, la mala jugada que ens ha fet l’estat amb tots els 
Ajuntaments, no només catalans, però en el nostre cas són els que ens afecten 
doncs ha sigut important. Un acompte, com el seu nom indica, és un acompte. 
No una quantitat que després te’n puguin treure. Quan l’has incorporada als 
pressupostos i te l’has gastada, no és massa lògic que després et demanin que 
la tornis. Per tant, segur que legalment no podrem deixar de pagar i haurem de 
fer el que ens diguin, per força, però de cara a demanar-ho si que demanarem 
tot el que sigui per intentar tornar aquesta quantitat.   
 
 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Isaac Peraire: Sobre el Consorci del Lluçanès. Estem a 28 de setembre, no 
tenim notícia que s’hagi constituït novament, ni com està el tema. Sé que 
depenia dels nomenaments del Consell Comarcal d’Osona i de la Diputació de 
Barcelona, organismes foranis, però en tot cas a veure com està. 
 
Respon l’Alcalde Lluís Vila dient: Sempre que jo sàpiga s’ha fet a l’octubre i 
bàsicament és per això. Hi ha un secretari, que és el mateix que hi hagut 
sempre, que considera, amb tot el dret, que fins que tothom no ha nomenat el 
seus representants no es pot constituir i la Diputació encara no ha nomenat. 
 
L’última vegada que en vem parlar, que ha sigut més d’un cop, inclús aquesta 
setmana va semblar que se’ls hi reclamaria si el nomenaven ja i la previsió es 



que pels voltants del 15 d’octubre es fes la constitució. A data d’avui s’està 
parlant entre els diferents grups. La idea, com sempre, és intentar que sigui un 
organisme, que tot i que sigui totalment polític, la seva prioritat ha de ser 
treballar per la comarca del Lluçanès i pels pobles que la componen, per tant, 
això està per sobre de la política partidària. Per tant, s’està intentant arribar a 
algun acord per portar d’alguna manera, conjuntament, el consorci. A data 
d’avui encara no hi és aquest acord, però en principi hi hauria temps, 
previsiblement, fins a la data de constitució que és el dia 15. 
 
El regidor Isaac Peraire pregunta: Els representants del Consell Comarcal ja se 
sap qui són? Respon l’Alcalde dient: Si no es canvien són. En tot cas aquí tu 
Isaac m’estàs parant trampes, ja saps que això no és una cosa de l’Ajuntament 
de Prats qui nomena el Consell Comarcal al Consorci del Lluçanès. Ho puc dir 
perfectament, però tu ho saps més que jo. Són el senyor Eudald Parcerisas per 
Convergència i el senyor Oscar Pitarch per Esquerra.  
 
Contesta el regidor Isaac Peraire dient: Doncs per molt increïble que sembli, no 
ho sabia. De la Diputació de Barcelona no s’ha nomenat, però no tindrem per 
primera vegada algú del partit popular al Consorci del Lluçanès. Aquí si que he 
tocat la fibra. 
 
Respon l’Alcalde dient: Aquí sí que volies xinxar. Com que tens bastanta raó 
t’accepto la broma. Perquè potser estic més emprenyat jo que tu. Parlant 
seriosament, els representants de la Diputació en el Consorci, primera tenen el 
mal hàbit de no anar-hi mai, i el segon, que potser és bon hàbit, és de que si hi 
van no solen votar. No es manifesten políticament, consideren que la gent del 
país són els que han de prendre les decisions i per tant, no solen prendre partit. 
Això és el que s’ha fet fins ara, però tampoc hi ha cap llei que ho digui i això 
podria canviar. 
 
2.- Montse Juvanteny: Fa uns dies ens vem reunir per veure com estava tot el 
tema del Club de Jubilats i la biblioteca. Hi ha alguna novetat que ens pugueu 
informar, si s’ha fet algun pas des de l’Ajuntament?  
 
Respon l’Alcalde dient: De pasos se n’han anat fent. No sé si quan en vem 
parlar estava solucionat com ara quan en vem parlar, no me’n recordo. Com va 
quedar al final la qüestió, que encara no està desarrollada del tot, és que hi 
hauria una persona a dalt al club de jubilats, que ara ja no és el club de jubilats, 
sinó que em sembla que en diuen Catalunya espais o una cosa així. La seva 
intenció és que no sigui només per jubilats sinó que estigui obert a diferents 
col·lectius del poble, també els jubilats. 
 
De cara a la biblioteca o sala de lectura, també hi hauria una altra persona que 
l’obriria durant 3 hores cada tarda, de 5 a 8. Provisionalment aquesta tasca 
l’està duent a terme la mateixa persona que el club. I per tant, ara sé que algun 
dia perquè la noia no ha pogut hi hagut alguna substitució i dia o potser dos ha 
estat tancat. Som conscients que la situació no és l’ideal, però ells havien 
demanat a l’Ajuntament si col·laborarien a pagar una persona durant el curs, 



però al final van ser ells mateixos que van dir que no i que se’n farien càrrec. 
En principi durant aquest curs la cosa anirà així. 
 
 
3.- Ramon Font: També ens agradaria que ens féssiu una valoració sobre el 
curs escolar, com està? 
 
Respon el regidor Jordi Batriu dient: Quan s’inicia el curs es fan els Consells 
Escolars i hem assistit a dos, al de l’Escola Bressol municipal i el del CEIP. 
Amb qüestió de setmanes podrem anar al de la presentació, escola de música i 
a l’Institut. Per les informacions que ens han arribat el curs ha començat amb 
total normalitat. Tant amb temes de transport escolar, menjadors no ens han fet 
arribar cap cosa que no sigui la normal. En aspectes més educatius doncs 
també total normalitat. 
 
Si les escoles públiques, algunes, ens traslladen alguns petits arranjaments en 
qüestió d’infraestructures com tema patis, asfaltat i des de l’Ajuntament en 
prenem nota i en la mesura que podem, juntament amb el regidor que porta el 
tema obres, hi anem treballant sobre aquest aspecte. Però pel que fa el tema 
educatiu el curs ha començat amb total normalitat. 
 
 
4.- Judit Pons: Un altre tema, ens ha arribat que s’han posat algunes multes 
dins el nucli urbà de la població i era saber si hi ha algun tipus d’acord amb els 
mossos per poder sancionar els comportaments incívics al volant? 
 
Respon el regidor Josep Cruells dient: A nosaltres evidentment també ens ha 
arribat perquè ens preocupa una mica, per dir-ho d’alguna manera, la 
deixadesa o incivisme que hi ha en el poble de Prats a nivell de circulació. Hem 
de pensar que hi ha gent que té guals, hi ha aparcament de minusvàlids i no els 
respectem. Aquí no som policies, però si que és una casa que mica en mica els 
mateixos mossos se’n donen compte que això no pot anar gaire bé. Perquè si 
s’han fet places per minusvàlids i quan n’arriba un i no pot aparcar en el seu 
lloc, el primer de rebre sóc jo i tot el dret aquesta persona a queixar-se. 
Nosaltres si que voldríem que es respectes molt i des d’aquí demano que tots 
plegats posem el nostre granet de sorra i d’una vegada per totes intentar que la 
gent pogués aparcar el seu lloc. 
 
Penso que de dos o tres anys cap aquí s’han augmentat molt i molt les places 
d’aparcament. Ja sabeu que no son propietat de l’Ajuntament, però degut a la 
crisi ens les han deixat i nosaltres les hem arranjat, facilitant al màxim aquest 
tema, però malauradament la gent vol entrar a la botiga amb cotxe. 
 
El tema Passeig estem contents de com està funcionant. S’està respectant, si 
que potser unes hores a la nit no es respecta massa, llavors tenim queixes dels 
veïns, però si que estem contents de com funciona. No estem tant contents per 
la resta de població. Es molt trist que una persona que paga un gual i vulgui 
treure el cotxe i no ho pugui fer. Això si passen els mossos i multen, sap molt 
greu perquè avui tothom està com està i les denúncies valen dinerons i empipa, 



però ens hem donat compte de que a partir que s’ha denunciat algú el Passeig 
ha millorat moltíssim. Es molt trist que s’hagi de fer això. Sabeu molt bé que 
s’han fet campanyes informatives molt extenses, s’ha avisat casa per casa, veí 
per veí de com està el tema. A partir d’aquí poca cosa més podem fer. La 
valoració de com ha anat el Passeig aquest estiu, per nosaltres i per la meva 
regidoria estic bastant satisfet i no estic tant satisfet de la resta de la població.  
Suposem que mica en mica i a base de tots plegats i anar-ne parlant al butlletí 
ho puguem aconseguir. 
 
Respon la regidora Judit Pons dient: Precisament amb això estem d’acord en 
que hauríem de ser tots més cívics al volant i més a dins la població. Si que 
només un apunt, només el deixaré anar, no cal que ens hi estenguem, però 
precisament promoure un altre tipus de mobilitat, estem acostumats anar amb 
el cotxe d’un lloc a un altre que amb cinc minuts a peu i podem anar, potser 
seria una manera de començar a canviar aquests mals hàbits i aparcar a 
qualsevol lloc. Precisament potser si no facilitem tants espais d’aparcament 
aprendrem més agafar el cotxe. Però això ja dic això és un altre tema. 
Simplement era això si hi havia un acord o no amb mossos per poder 
sancionar. 
 
Respon el regidor Josep Cruells dient: Discrepo una mica d’això que hi hagi 
menys aparcament, perquè si hi ha menys aparcaments això serà Troia, 
perquè si ara ja moltes vegades hi ha els aparcaments del Passeig buits i a 
dins el Passeig hi ha 10 o 12 cotxes. Discrepo de tu i el millor és acostar el 
cotxe al màxim on hagin d’anar.  
 
Intervé la regidors Judit Pons dient: Anar a peu no és acostar el cotxe on tinguis 
que anar, tenim un poble petit, podem anar a peu d’un lloc a l’altre.  
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Perdona, has dit que partir que s’havia 
denunciat algú, el comportament ha millorat. Des de l’Ajuntament s’ha 
denunciat algú? 
 
Respon el regidor Josep Cruells dient: Des de l’Ajuntament no podem 
denunciar ningú, només faltés. Les denúncies les fa la policia. L’Ajuntament per 
denunciar hauria de tenir una policia municipal amb tota la normativa. Intervé el 
regidor Isaac Peraire dient: Sense acord de l’Ajuntament els mossos poden 
entrar a qualsevol carrer i fer la denúncia pertinent i la multa que correspongui, 
sense acord previ de l’Ajuntament perquè puguin actuar en el nucli urbà? 
 
Respon l’Alcalde dient: Això es va aprovar i se n’havia parlat fa anys. 
  
Intervé el regidor Pep Cruells: Els mossos et poden multar allà on vulguin, 
inclús en un camí de carro. Intervé l’Alcalde dient: Si no recordo malament, els 
llocs on no hi ha policia municipal, els mossos tenen potestat plena per actuar 
com a tal. I sempre ho han fet. Inclús em sembla que en un moment donat, fa 
anys, algú devia dir això que deies tu, un acord municipal. I em sembla que es 
van enviar a tots els ajuntaments de Catalunya que no tenien policia municipal, 
entre els que ens trobàvem, dient ja sabem que nosaltres podem fer el que 
vulguem, però ratifiqueu-nos-ho, i es va aprovar. No recordo quin any, però si 



que es va aprovar això. D’alguna manera les tasques del trànsit estan 
transferides a la policia dels mossos d’esquadra.  
 
 
5.- Montserrat Juvanteny: Sobre la Fira de Santa Llúcia, si tenim alguna mena 
planejament, projecte per aquest any. S’ha començat a treballar? 
 
Respon la regidora Raquel Martínez dient: Sí que s’ha començat a treballar. 
Quan tinguem alguna cosa us ho direm. 
 
 
6.- Isaac Peraire: Sobre la Festa Major de Sant Joan i els Elois d’aquest any, 
més concretament tot l’informe i compte de resultats que ens han fet arribar. 
Simplement voldria mostrar una cosa i uns dubtes. Aquest any se’ns va fer 
arribar això, que és una relació de factures i la nota de premsa que es va enviar 
als mitjans de comunicació, un dia o dos més tard. Nosaltres entenem que això 
no és un informe complert, entre altres coses perquè aquí no es detalla gairebé 
res del que seria això, un informe complert. Porto per exemple el que si que 
creiem que és un informe i que s’havia criticat molt en anteriors etapes de 
l’Ajuntament de Prats, per exemple la memòria de Festa Major de Sant Joan i 
Elois 2004 en que efectivament hi ha compte de resultats, ingressos, despeses, 
hi ha una memòria explícita, un recull de totes les activitats que es fan, un recull 
de premsa, una cosa que pots valorar més fermament i amb profunditat que ha 
passat i com ha anat. 
 
Aquí en aquest cas se’ns desperten diversos dubtes, primera que no hi ha 
compte de resultats econòmics, només una relació de factures, però no es 
parla enlloc d’ingressos. En teoria, pel que sabem, però tampoc consta enlloc la 
gestió de la Festa de Sant Joan i Elois es fa a partir d’una comissió de festes, 
no apareix per enlloc en l’informe. Per tant, no sabem ni quins recursos s’han 
dedicat, ni com, ni els ingressos on van a parar. Perquè en els actes hi ha per 
exemple bastants actes que es pagava entrada, i això a l’Ajuntament no li 
consta enlloc o es que en l’informe no li heu fet constar. Demanaríem una mica 
d’explicació sobre això. 
 
 
Respon l’Alcalde dient: Bàsicament la diferència de quan es feien aquests 
informes és que en aquell moment ho devia organitzar l’Ajuntament, i 
l’Ajuntament d’aquell moment devia considerar que era prou necessari i prou 
útil dedicar una persona els dies que fes falta a fer aquest informe. Ara 
actualment com has dit el qui du a terme la gran majoria d’actes i es cuida 
bàsicament de la Festa Major és la comissió. Amb la comissió hi ha uns tractes 
entre els quals no hi deu haver el d’obligar-los a fer una memòria gaire 
detallada. Si que evidentment han de portar els comptes, només faltaria, si que 
evidentment els porten, i si que evidentment sabem el que li costa a 
l’Ajuntament la Festa dels Elois i segurament és el que se us ha entregat. Ara 
ja dic, el fet de que hi hagi d’haver més o menys fotocòpies dels diaris 
comarcals o no, això és una qüestió que no sé. Ja dic en aquell moment això 



ho feia l’Ajuntament, ara actualment el qui organitza la festa no és directament 
l’Ajuntament. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Si però l’Ajuntament a part de les factures 
que assumeix suposo que per exemple dóna una subvenció a la Comissió de 
Festes, alguna cosa deu donar o sinó expliqueu-nos quin és el funcionament 
exacte d’això. I jo si que penso que quan parlem de la valoració de la Festa de 
Sant Joan i Elois si que demanaríem l’informe que fa la Comissió de Festes a 
l’Ajuntament, perquè entenc que alguna cosa hi ha d’haver. Llavors demanem 
això que se’ns expliqui bé. 
 
Sobre la memòria que es feia abans també hi ha una diferència és que la 
regidoria demanava això, hi ho buscava i ho feia el responsable de la regidoria. 
 
Respon l’Alcalde dient: Si hi ha una petició concreta que t’interessa, la 
presentes i se’t contestarà. Ara en aquest moment comprendràs que no farem 
un expedient de x pàgines. Ho sigui l’Ajuntament considera que el control que 
porta sobre la Festa Major, i que l’èxit de la Festa Major, i que l’èxit dels Elois, i 
que la gentada que va a tot arreu i que ho tenim controlat i tal. Perquè hi 
assistim i perquè ho veiem i perquè es fefaent i perquè tothom ho sap. Tots ens 
som conscients de l’èxit. De la situació econòmica, torno a dir, des de 
l’Ajuntament es porta un estricte control econòmic, només faltaria, no potser 
d’una altra manera. Ara si concretament necessites alguna dada o alguna cosa, 
demanem-ho i mirarem de fer-ho. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Fins i tot Lluís per l’equip de govern 
actual, que tu d’aquí 20 anys, no crec que siguis Alcalde d’aquí 20 anys encara, 
però que puguis dir llavors quan feia Festa Major passava això, hi havia 
aquests actes que hi havia tanta gent i ho fèiem tant bé que aquí tens l’informe 
d’aquella Festa Major. Però si d’aquí 20 anys ensenyes això, jo diria que no ho 
ensenyaràs això. 
 
Respon l’Alcalde dient: És que si ens critiques per qualsevol cosa que sortim. 
Si surt un nom amb una placa ens critiques i ara dius que encanvi hauríem de 
sortir i lluir i presumir. No en presumim, ho veiem, la gent n’està super satisfeta 
i tothom ho veu. Intervé l’Isaac Peraire dient: Jo demano comptes i el que costa 
a l’Ajuntament i que quedi clar. Res més. 
 
Continua l’Alcalde dient: Comptes els tens, perdona. Ara no vulguis confondre 
de perquè no hi hagi aquí 100 pàgines, torno a dir, de fotocòpies, no hi hagi els 
comptes. Els comptes hi són. Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Jo no sé 
quanta gent hi va haver als actes. I cosa que va criticar molt el vostre equip de 
Convergència, del cost que tenien les Festes del Elois. Tenen exactament el 
mateix que ara. I amb la gestió directa i sense conèixer altres coses que hi 
puguin haver perquè no tenim la informació. 
 
Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: Puc afegir una cosa? També 
entenem que és prou lògic que de la mateixa manera que la resta d’entitats del 
municipi quan perceben una subvenció de l’Ajuntament han de presentar una 



memòria d’activitats, la comissió de festes no deixa de rebre una subvenció per 
part de l’Ajuntament, doncs que puguin justificar l’activitat d’alguna manera. 
Contesta l’Alcalde dient: L’activitat la justifiquen, si més no de cara el programa 
perquè saps exactament el que s’ha fet i la qüestió econòmica està 
perfectíssimament controlada. Omplir més o menys folis és una qüestió 
d’opinió. 
 
Intervé el regidor Josep Cruells dient: Això que dius que ens costa el mateix 
quan hi ereu vosaltres de quan hi erem nosaltres, doncs possiblement que sí. 
Voldria discutir l’increment que hi ha de les orquestres, d’ara amb llavors. I 
l’increment que hi hagut a tot el sector animals i carreters, que se’ls dona un 
dinar i un record, que això ha anat a més, sigui per les circumstàncies que 
sigui. Aquí no es tracta de posar medalles a ningú, però això ha anat a més. 
Per tant, si abans hi havia, per dir alguna cosa, 30 animals i 20 carros, ara 
estem a 80 i pico de carros. Per tant, això és una despesa que dóna a la festa 
molta més magnitud i també és una mica més de despesa. Si al 2004 ens costa 
el mateix que el 2011, amb els increments d’IVA de contractació d’orquestres, 
penso que és per felicitar-nos nosaltres. 
 
Respon el regidor Isaac Peraire dient: Doncs passem la relació del que costen 
les orquestres, la passada, que costa tot això. Passa’ns-ho. El que demanem 
és una memòria del què està passant. 
 
 
7.- Montserrat Juvanteny: Em sentit que retallen escoles bressol, centre de dia, 
escola de música. Tenim quantificat com ens afecta a Prats, més o menys? 
Respon l’Alcalde dient: Ens afecta a Prats com a tots els municipis de 
Catalanya. La subvenció de l’escola bressol de 1800€ a passat a ser de 1600€ i 
la subvenció de l’escola de música havia de ser de 600€ i ara deu ser de 500€ i 
a partir d’aquí com sempre. Buscar els diners de sota les pedres. És el que 
hem fet, és el que fem i és el que continuarem fent. No podem pas sortir i 
posar-nos a plorar. Si ens donen menys diners hem de fer això, buscar-los de 
sota les pedres. Que és el que portem anys fent. 
 
 
8.- Ramon Font: Ens agradaria que ens féssiu una valoració de la Piscina. 
Usuaris, comptes, més o menys com ha anat aquest any. 
 
Respon el regidor Segi Plans dient: Els comptes de la piscina ja us els 
passarem properament, ara quan els acabem de tenir. Ara aquest any ha anat 
bé, estem força contents. A l’inici de la temporada es van fer unes 
remodelacions com els plats de les dutxes, el vestuaris i altres coses. I aviat 
ens posarem arreglar coses per la pròxima temporada. 
 
 
9.- Yolanda Roset: També vem demanar el projecte educatiu de l’escola de 
música i vem rebre la resposta que al finalitzar aquest curs escolar ens 
donaríeu una miqueta d’informació de com va aquest projecte educatiu, de 
quina és la línia educativa de l’escola. Nosaltres entenem que el projecte 



educatiu ha d’estar més o menys envestat o les línies generals han d’estar una 
miqueta redactades alhora d’iniciar el curs escolar. Demanaríem a veure si es 
pot anticipar la redacció d’aquest projecte educatiu o si d’alguna manera es 
poden establir les línies educatives d’aquesta escola. 
 
Respon el regidor Jordi Batriu dient: Amb el text que us hem fet arribar diu que 
es treballa en base del 2007, per tant el nou equip directiu ha destinat tota la 
feina a tirar endavant amb el nou lloc. La feina l’ha posat sobretot amb 
matriculació, reunions amb els pares,...Ho ha dedicat tot amb aquest aspecte. I 
treballen en base el projecte del 2007. Ara no sé si diem que ho donarem a 
final de l’exercici, però no vol dir que si no el tenen abans, que sé que hi estan 
treballant, la direcció i el cap d’estudis, el tinguem nosaltres i el fem arribar a 
disposició de tothom. Treballant en base del 2007, si l’heu tingut mai, és molt 
extensa i suposa un feina bastant laboriosa poder-la adaptar. Treballant, 
repeteixo, en base a la del 2007 s’elaborarà la del 2011, és qüestió de donar-li 
temps a la direcció i al cap d’estudis perquè la puguin tenir. 
 
 
10.- Judit Pons: En referència a l’oficina de turisme, volíem saber com ha anat 
una mica la campanya d’estiu, quantes visites hi hagut i quina valoració en feu? 
 
Respon la regidora Raquel Martínez dient: Ara mateix no et puc els visitants 
que hi hagut, perquè no ho tinc aquí, però si que es veritat que ha augmentat 
molt el nombre de visites, inclús entre setmana. Ho preparem i us ho farem 
arribar. 
 
 
11.- Josep Cruells: Voldria només fer un petit incís. Ara que parlàvem de 
retallades, de com ho pensem fer i l’Alcalde diu com sempre, buscant els diners 
d’allà on sigui. M’ha cridat l’atenció de que no votéssiu a favor de tot aquest 
tema de l’escola bressol Pitota, d’aquestes penalitzacions que hem aplicat i 
d’aquestes irregularitats. Només per dir-vos que l’escola bressol municipal 
havia d’engegar el 12 de setembre i no va poder engegar fins el dia 10 de 
gener. Això vol dir que l’Ajuntament de Prats va deixar d’ingressar aquests 
mesos de la subvenció.  
 
Em crida molt l’atenció que l’equip de govern no voti a favor de reclamar a 
l’empresa aquests diners que amb una cosa i una altra són més de 40.000€ i 
no heu votat a favor, heu anat contra les finances de l’Ajuntament i ho trobo 
una mica fort. Hi estem una mica acostumats perquè també us veu abstenir o 
veu votar encontra de la Modificació de les NNSS de l’escola bressol i per tant, 
trobo molt estrany aquestes coses. Que no es voti a favor que l’Ajuntament de 
Prats pugui ingressar més de 40.000€ per unes irregularitats que nosaltres 
deixem de cobrar unes subvencions ho trobo una mica fort i la veritat una mica 
trist. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Jo estic alegrement content de la 
capacitat d’interpretació que tens dels temes, perquè primera el tema de les 
NNSS del terreny de l’escola bressol, pots repassar les actes del plens, veuràs 



l’argumentació que vem fer sobre aquest tema i crec que nosaltres no pecarem, 
en cap moment de no voler i no treballar per un servei com és l’escola bressol 
municipal. No se’ns pot acusar en cap moment d’anar encontra d’aquest servei. 
Convido a repassar les actes i veuràs el perquè ens vem abstenir en la votació 
del canvi de NNSS de tot aquell terreny. 
 
Després sobre les votacions d’avui, ja ho hem justificat durant el procediment. 
És una gestió que no portem al dia a dia, sinó et convido a que ens hi facis 
participar més, ens ho expliquis, que abans de venir al Ple ens diguis mireu hi 
ha aquest tema, us explico el perquè ha anat així, ens ensenyes els informes 
de l’arquitecte, de la secretària, ens ho expliques i llavors ens fas partícips de 
les decisions. Mentrestant, com en la majoria de les decisions de suplements 
de crèdit, de canvis i tot que es prenen, nosaltres ens abstenim per no ser 
còmplices de la gestió econòmica de l’Ajuntament que en aquests moments no 
en som còmplices bàsicament perquè tampoc l’equip de govern ho ha volgut. 
Només t’ho faig constar i ja està. Gràcies. 
 
Respon el regidor Josep Cruells dient: Jo ja sé que vosaltres l’escola bressol no 
la volíeu en el lloc que la vem fer, però si que continuo dient, i tu pots dir el que 
vulguis. Si no hi ha modificació de les NNSS avui no hi hauria escola bressol. 
Tu pots explicar el que vulguis, tu pots intentar convèncer el vulguis, però et 
continuo dient que la realitat de l’escola bressol va ser gràcies a que es va fer 
una modificació de NNSS i us veu abstenir. I abstendre’t vol dir que no t’agrada 
el lloc, és el que dèieu vosaltres. Continuo dient, i ja n’hem parlat varies 
vegades d’aquest tema, inclús ara no et continua agradant el lloc. Però tornant 
amb el mateix si no hi ha modificació de NNSS, no hi hauria escola bressol i 
n’hi ha.  
 
Tot això altre, si tu llegeixes una mica aquí, vosaltres ja sabíeu que l’escola 
bressol que estava funcionant allà on hi ha l’escola de música depenia d’una 
subvenció de treball i per tant, aquestes subvencions ja sabeu que des de 
l’equip de govern es va treballar perquè hi va haver una publicitat que 
s’acabarien les subvencions i que per tant l’escola es tancaria. Aquestes 
subvencions es van acabar just quan nosaltres vem calcular que s’obriria la 
nova escola Pitota. Com que això no hi va ser-hi i des del departament fins que 
no vem poder inaugurar no vem poder cobrar la subvenció es van perdre 
aquests diners. Jo penso que aquí abstenir-se i que l’ajuntament deixi de 
cobrar aquests 40.000€ és una mica serio. 
 
Respon el regidor Isaac Peraire dient: Malauradament els ingressarà, no, si els 
ingressa estem molt contents. Està mal expressat. Una cosa, abans has dit un 
tema que és de matís, però és veritat. Es que confonem sempre edificis, edificis 
i edificis. L’escola bressol va començar a funcionar abans de tenir l’edifici nou, 
va començar quan havia de començar el curs. Es cert que hagués sigut molt 
més adient començar de nou allà on tocava. Intervé l’Alcalde dient: no es va 
cobrar subvenció fins que es va començar a l’edifici nou.  
 
Continua el regidor Isaac Peraire dient: He fet un matís. Nosaltres ens hem 
abstingut i ja t’he dit l’argument i si no et queda clar si vols el repeteixo. Sobre 



les NNSS, jo si que continuo pensant que si que és una llàstima no tenir la 
zona educativa conjunta, unida, com estan avançant a tots els pobles o ciutats 
que han de fer una planificació dels equipaments públics. Intervé el regidor Pep 
Cruells dient: Estàs equivocat. Respon el regidor Isaac Peraire dient: és el teu 
criteri, aquest és el nostre. Jo el posiciono i el torno a repetir. Estem molt 
contents de que tinguem escola bressol municipal i de que funcioni i funcioni 
bé. I si tu vols tots els galons perquè això és possible, te’ls tirem. No hi ha cap 
problema, nosaltres volem que els serveis funcionin i ho facin bé. Ara treure 
ara, el tema que si uns anys enrere... si no hagués set per no sé què... El fet de 
votar abstenció en el canvi de NNSS és de conjunt de municipi, del pla 
d’ordenació urbanística que sempre l’anem retrassant. Clar que sempre 
esperarem molt a tenir-lo, fa 6 anys que esperem el POUM o més encara. 
 
 
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  
 

 
 


