
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE 
LLUÇANÈS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.  : 11/2011 
Caràcter : extraordinari 
Data :   26 d’octubre de 2011. 
Horari :  19,30h a 20,00h 
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.- Constitució d’una comissió de treball amb representants dels dos 
grups polítics per a l’elaboració de les taxes i preus públics 2012. 
2.- Constitució d’una comissió de treball amb representants dels dos 
grups polítics per a l’elaboració d’un Pla d’Austeritat de l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès. 
3.- Iniciació dels tràmits de la revisió del Cadastre 
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1.- CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ DE TREBALL AMB REPRE SENTANTS DELS 
DOS GRUPS POLÍTICS PER A L’ELABORACIÓ DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS 
2012 
 
Atès que la situació econòmica general viu uns moments de crisi important, i que les 
administracions públiques no n’estan exemptes.  
 
Atès que s’han d’aprovar les taxes i preus públics per a l’any vinent, i que aquestes 
tenen una incidència directa en les economies familiars, domèstiques i empresarials 
del poble, així i com de les arques municipals. 
 
Creient que una bona fórmula és la de la corresponsabilitat i la participació per afrontar 
les decisions que prengui l’administració pública. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Constituir una Comissió de Treball per a l’estudi i elaboració de les taxes i 
preus públics per l’exercici 2012. 
 
Segon.-  Aquesta Comissió de Treball estarà formada per 2 representants de cada 
grup polític amb representació a l’Ajuntament i la Secretària o funcionari/ària a qui ho 
delegui. 
 
Tercer.-  Els treballs començaran immediatament després de constituir-se, amb el 
calendari de treball que acordin els respectius membres i atenent els terminis legals. 
 
Quart.-  S’incorporarà a la comissió de treball qui la comissió consideri interessant per 
abordar el contingut del que es tracti en les sessions. 
 
Cinquè.-  La comissió farà partícip a la població de les decisions que hagi de prendre. 
 
Sisè.-  Comunicar aquest Acord als diferents Grups Polítics Municipals. 
 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc regidors d’ERC i sis vots en 
contra dels regidors de CIU es desestima la proposta. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Isaac Peraire dient: Una 
petita explicació del tema. Nosaltres sabem o intuïm o hem viscut o hem pogut 
veure, que evidentment hi ha una situació de crisi econòmica generalitzada i 
que això efecte a les administracions públiques.  
 
Històricament si que el món local, en general, ha sigut exemple d’austeritat i 
contenció i aquí els últims anys dóna la sensació que s’ha volgut, almenys anar 
en aquesta línia, sobretot a partir d’un moment determinat pels canvis que hi 
van haver a l’Ajuntament de Prats i després s’ha mantingut, pel que sembla, 
una línia en bona salut econòmica. Per tant, si que tenim en compte aquest 
tema. A més també tenim en compte que les finances municipals són víctimes 
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d’un mal finançament i que això no depèn només de l’Ajuntament de Prats sinó 
de l’estat espanyol.  
 
També tenint en compte la situació o context que tenim a Prats de Lluçanès 
amb onze regidors i regidores a l’ajuntament, amb un govern municipal concret. 
Nosaltres com a grup de l’oposició, com a grup d’esquerra, legítimament 
demanem implicar-nos i implicar la població en general en aquest procés amb 
dos conceptes bàsics el de la corresponsabilitat i el de la participació. Dos 
conceptes que no només han d’anar lligats en les decisions del camp 
econòmic, sinó en la resta, però en aquest cas ens centrem en això. Pensàvem 
que l’elaboració de les taxes i preus públics per l’any que vinent podia ser un 
exemple.  
 
Si que sabem que estem complint els terminis en la fórmula que vem pensar 
nosaltres de convocar un ple extraordinari per fer les coses, pensem, de forma 
ben feta, i ho fem de forma oficial de petició d’una comissió de treball. Ara bé, 
s’ha convocat aquest Ple a instàncies nostres i si que en termini legal i el que la 
llei permet, cap objecció en el tema, però si que no s’ha convocat quan 
nosaltres proposàvem i que hi havia temps per treballar les taxes. Avui a dos 
quarts de vuit hem començat el Ple proposat per nosaltres i a les vuit hi haurà 
el següent, que precisament hi ha les taxes i preus públics municipals. Per tant, 
aquest acord no sé quina intenció teniu vosaltres, però imaginem que és el vot 
encontra, però en tot cas no sé quina mena de visió teniu de participació o de la 
democràcia participativa que nosaltres fomentem o de les propostes que 
puguem fer des del nostre grup. Per tant, no sé si és un “mofa” haver de votar 
aquest acord en aquest termes, amb el ple de taxes convocat immediatament 
després o quina és la vostra impressió. Ens agradaria escoltar l’opinió 
generada. 
 
Respon l’Alcalde dient: Bé, la veritat és que no tinc preparat un discurs gaire 
llarg, la cosa és bastant senzilla. Ens heu demanat oficialment, quan hem 
parlat, hem mantingut converses de tota mena, particulars, amb grups més 
nombrosos, de cara a coses que ens havíeu anat demanant, moltes us hem 
anat dient que sí. Una de les proves és que acabes de dir que acabem de 
convocar aquest Ple a 2/4 de 8 que és l’hora que vosaltres veu demanar que es 
fes. Quan nosaltres parlàvem de fer-los a les 7. No cal dir-ho, entrar en el 
consell escolar. Hi hagut una sèrie de coses que ens heu demanat i a nosaltres 
ens ha semblat correcte i que per tant, doncs hem dit que sí. 
 
En el cas de convocar un Ple extraordinari, bueno, no sé si era la manera, 
d’acord amb el mateix que dius tu, la llei ho permet, però si estem tu i jo parlant 
un dia i llavors resulta que hores abans s’havia presentat un ple extraordinari. 
Sincerament em va venir una mica de nou, però no passa res. És el que tu 
acabes de dir, està perfectament a dins de la llei. 
 
Amb aquest ple ens oferiu o demaneu que us vulguem alhora de decidir les 
taxes i els preus públics de l’any vinent. És una opció, però si a nosaltres ens 
va votar el poble, una cosa important que a nosaltres ens va votar el poble, 
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doncs és de cara a que elaborem les taxes i els preus públics de l’any vinent. 
És de les coses que toquen. En aquest cas nosaltres què hem fet? Com cada 
any des de que estem al equip de govern. Hem estudiat la possibilitat d’apujar-
les el mínim possible, intentant salvaguardar, evidentment, l’economia de la 
gent de poble. Tots plegats no ens en sobren pas els diners amb aquestes 
circumstàncies. I hem procurat que l’economia municipal continuï reben els 
mateixos ingressos, ja que de molts altres llocs s’han reduït. El que no podem 
fer és reduir els preus, si ja deixem de rebre diners de Madrid, ja deixem de 
rebre diners de Barcelona i deixem de rebre diners de tot arreu. Doncs és 
buscar l’equilibri entre això. Entre apujar-ho poc i apujar-ho al mínim. Quin és el 
mínim? El nivell de vida, perquè si tu apuges els preus públics i les taxes el 
nivell de vida vol dir que el poble està pagant exactament el mateix aquest any 
que l’any anterior. El que ha augmentat el cost de vida és el que s’han 
augmentat les ordenances. Així ho hem fet uns quants anys i va haver dos 
anys que no les vem tocar, les vem congelar. No s’havia fet mai, no ho havíeu 
fet mai vosaltres, sempre s’havien apujat. Nosaltres ens va semblar que si pel 
moment que fos, perquè en aquell moment potser les finances municipals 
encara no havien rebut el descens que han rebut ara d’altres administracions.  
 
Aquest any tornem a fer com l’any passat que és apujar-ho el mínim. Hi ha una 
sèrie de taxes, com es veurà en el proper Ple, que no s’han tocat, però la gran 
majoria s’ha apujat el mínim aquest, el cost de vida. 
 
Nosaltres el Ple l’hem convocat, no ho he comptat, però uns 10 dies des de que 
ho veu demanar, dins dels 15 dies que preveu la llei, perquè són dies hàbils. 
Però ho vem fer exactament el dia i hora que havíem consensuat els dos grups. 
Els dimecres a 2/4 de 8 del vespre. Com bé has anunciat haurem de votar que 
no i agraïm l’esforç de col·laboració, que ja dic, en moltes coses hem tingut i 
que esperem continuar tenint en altres, però en aquest cas concret hem decidit 
això. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Has fet l’explicació ja del ple següent, el 
perquè apugeu les taxes o no, i has explicat també el perquè votareu que no 
aquesta proposta i dient que fèiem el ple el dia i hora que nosaltres volíem. 
Nosaltres per aquest ple extraordinari havíem proposat el dimarts passat a les 
8 de la tarda. En tot cas això és igual. Nosaltres no neguem, ni qüestionem la 
responsabilitat que té l’equip de govern alhora de decidir les taxes. No l’hem 
posat en entredit, de moment, perquè és el que us toca, és evident. Vosaltres 
sou qui ha d’assumir i assumeix la responsabilitat de la valoració de les taxes. 
Precisament per això som nosaltres qui demanem treballar en aquesta 
comissió, que per cert, també hi ha un punt important que és abordar el 
contingut d’aquesta comissió fent partícip als sectors de la població que 
creguem interessant. En cap cas es diu que les taxes s’hagin de rebaixar, que 
tu has fet esment. Nosaltres no ens tanquem a res. Simplement el que 
demanem a la comissió és treballar-ho. Això que feies aquesta explicació, 
treballar-ho conjuntament, és el que preteníem. Precisament, fent-ho d’aquesta 
forma corresponsabilitza la població en general. T’estalvies, posats a dir, 
crítiques, que sempre són bones i constructives, sobretot si són així, però que 
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la gent es senti corresponsable de la situació que estem i la situació que pugui 
que pugui estar l’Ajuntament de Prats, pel que deies, per la situació que es viu. 
En tot cas queda dit i queda palesa la nostra proposta. 
 
 
 
2.- CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ DE TREBALL AMB REPRE SENTANTS DELS 
DOS GRUPS POLÍTICS PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA D’AU STERITAT DE 
L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
 
La situació econòmica general viu uns moments de crisi important i les administracions 
públiques no n’estan exemptes. En aquest moment, més que mai, és important 
planificar de forma obertament, clara i consensuada els serveis i inversions, així com la 
despesa de l’Ajuntament. 
 
Creient que una bona fórmula és la de la corresponsabilitat i la participació per afrontar 
les decisions que prengui l’administració pública. Pensem que cal entendre l’acció 
política al capdavant del nostre poble afrontant el nou període apel·lant a la necessitat 
de cercar consens i la participació. 
 
Per això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Constituir una Comissió de Treball per a l’estudi i elaboració d’un Pla 
d’Austeritat de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 
 
Segon.-  Aquesta Comissió de Treball estarà formada per 2 representants de cada 
grup polític amb representació a l’Ajuntament i la Secretària o funcionari/ària a qui ho 
delegui. 
 
Tercer.-  Els treballs començaran immediatament després de constituir-se, amb el 
calendari de treball que acordin els respectius membres, amb l’horitzó dels 
Pressupostos 2012. 
 
Quart.-  S’incorporarà a la comissió de treball qui la comissió consideri interessant per 
abordar el contingut del que es tracti en les sessions. 
 
Cinquè.-  La comissió elaborarà un pla de participació ciutadana que portarà a terme 
paral·lelament amb els seus treballs.  
 
Sisè.-  Comunicar aquest Acord als diferents Grups Polítics Municipals. 
 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc regidors d’ERC i sis vots en 
contra dels regidors de CIU es desestima la proposta. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Isaac Peraire dient: 
Aquesta proposta d’acord anem més bé de temps que el de les taxes, no ens 
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apreta tant el calendari, per tant entenem que aquí les vies són més obertes, 
encara. I es basa en els conceptes també d’entendre la participació i la 
corresponsabilitat en l’acció política municipal i també per combatre una mica el 
que ens diuen que la gent té desafecció a la política, s’allunya de la gestió 
municipal, s’allunya de la gestió administrativa,... 
 
Pel context de situació econòmica i per tot el que estem vivint pensem que 
seria una bona fórmula el crear una comissió de treball per poder elaborar 
aquest anomenat pla d’austeritat, que si el nom sembla massa... perquè a 
vegades dius pla d’austeritat i sembla que l’Ajuntament estigui en números molt 
vermells i per tant ja m’avanço que si dieu que l’Ajuntament no necessita cap 
Pla d’austeritat, es pot canviar el nom. Però el fons que sigui aquest estudi i 
l’elaboració de les línies per afrontar el proper exercici. Aquesta és la proposta 
que us fem i que fem a l’Ajuntament. 
 
Respon l’Alcalde dient: Jo penso altrament al revés, perquè tu estàs dient 
potser com que la situació econòmica de l’Ajuntament doncs és normal tirant a 
bona, doncs no cal cap pla d’austeritat. Nosaltres des del primer moment que 
vem entrar aquí pensem exactament al revés i vem aplicar des del primer 
moment un Pla d’austeritat. Ha set precisament, no puc dir l’únic, perquè hem 
fet moltes coses, però es de lo primer que vem fer quan vem entrar amb aquest 
Ajuntament. Perquè vem veure que la situació no era tant bona com havia de 
ser.  
 
Ho hem dit i repetit i és una cosa absolutament palpable, només s’han de mirar 
els número oficials, o de tota mena, aquí si que no hi ha discussió. Vosaltres, i 
quan dic vosaltres, vull dir el vostre grup quan veu entrar veu dir que la situació 
trobada era absolutament horrorosa. La situació trobada era una, hi havia uns 
deutes i unes factures al calaix, era una la situació econòmica i era molt clara, i 
la situació que ens vem trobar nosaltres al cap de quatre anys era pitjor. Jo no 
dic que fos horrorosa, perquè no ho era. Nosaltres no vem trobar una situació 
horrorosa, però és que vosaltres encara menys. Vosaltres veu fer un escàndol 
sense haver-lo de fer. Cadascú sabrà perquè ho veu fer, perquè a la fi i al cap 
el deute que tenia l’Ajuntament de Prats en aquell moment era normal tirant a 
alt, i quan vosaltres veu deixar-ho continuava sent normal tirant a alt i en tot cas 
era superior al que us veu trobar.  
 
Nosaltres des del primer moment vem estar treballant per intentar reduir aquest 
deute sense deixar de fer coses i em sembla que el poble ha sigut testimoni, 
tothom ha pogut veure que s’han fet una gran quantitat de coses, vosaltres 
potser diríeu obres faraòniques, nosaltres ens sembla que no. Tot el que hem 
fet és per la gent, tot el que hem fet és per la gent, i hem deixat una situació 
que a data d’avui, tot i la situació, que si fas cas del que diuen a la tele deu ser 
terrorífica, tot i això estem amb una situació econòmica a l’Ajuntament de Prats 
molt millor, molt millor, però amb xifres a la mà de la que ens vem trobar. Per 
tant, des de que som aquí l’estem aplicant un pla d’austeritat. No és que no 
acceptem lliçons, al contrari, tothom en pot tenir d’ajuts i tothom en pot 
aprendre més, però com que ens sembla que ja ho estem fent i que per ara els 
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resultats no són pas dolents continuarem intentant-ho fent tant bé com puguem 
i tant austerament com puguem. I per tant, votarem encontra. 
 
Continua el regidor Isaac Peraire dient: És que has dit unes quantes coses 
bastant interessants. Aquest acord que nosaltres proposem no vol ser una lliçó, 
perquè segur que nosaltres podem aprendre moltes coses de vosaltres i al 
revés. Precisament això és al que anem que entre tots es pogués afrontar 
aquest període.  
 
No entraré en el debat del passat perquè en aquest cas crec que no ens 
entendríem i possiblement no sigui qui ho hauria de defensar, però ho 
defensaré allà on sigui.  
 
El pla d’austeritat que dius que heu fet des del principi nosaltres no l’hem vist, 
llavors si existeix també estaria bé que el presentéssim. A part que la nostra 
proposta de pla d’austeritat, així anomenada, com deia no es redueix en el 
treball estrictament dels grups polítics sinó que ho obre al que deia a la 
població en general i pel moment que estem ens sembla una bona proposta. 
De fet encara que vosaltres voteu encontra d’això, que és això el que fareu, és 
més, el que fa és retratar una forma d’entendre la política municipal i no em 
sembla pas malament que hi voteu encontra, perquè es posa en evidència 
aquest aspecte. 
 
Respon l’Alcalde dient: El que em sembla que es posa en evidència, com he 
repetit, és qualsevol persona, que estem oberts, no cal dir, a explicar-ho tantes 
vegades com convingui, que analitzi la situació que us veu trobar i la que veu 
deixar i la que nosaltres ens vem trobar i la que tenim ara. Això posarà en 
evidència si hi ha un pla d’austeritat o no hi ha un pla d’austeritat. 
 
Respon el regidor Isaac Peraire dient: Jo estic molt content que hagueu arreglat 
tant l’ajuntament, perquè entre altres coses en els anys futurs també ens anirà 
molt bé que l’Ajuntament estigui en bons números i en bons projectes i tot això 
que esteu fent tant bé. En tot cas repeteixo no entraré a debatre com es va fer, 
com us ho veu trobar, i tot perquè el context del 2003 no es en absolut igual 
que el del 2007, ni el context, ni els números, ni res. I per tant, és un debat que 
ara és estèril i el que dic és que el debat d’avui és el que proposem sobre l’any 
2012. Repeteixo, el resultat d’aquesta votació retrata molt bé la forma de 
treballar d’un grup o de l’altre. 
 
Intervé l’Alcalde dient: El que retrata la forma de treballar d’un grup o d’un altre 
és el treball que han fet un grup i un altre. I en el cas concret només referint-
nos només a les votacions hi ha tot un seguit de votacions que si que retraten 
efectivament el tarannà d’un grup o els desitjos d’un grup i els d’un altre. I són 
moltes votacions, no és una, són moltes. Totes les votacions retraten el que 
pensa cada grup, totes les votacions que es fan a l’Ajuntament i se’n fan 
moltes.  
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Quan es posa, jo que sé, quan es posa a votació si es requalifiquen uns 
terrenys per poder-hi fer una llar d’infants al mig del poble i hi ha un grup que 
vota que no, això també deu retratar alguna cosa o no?  
 
Respon el regidor Isaac Peraire dient: Primera repassa les actes perquè no 
vem votar que no, però en tot cas, torno a repetir, que aquest no és el debat. 
Ara he de tornar a justificar el nostre posicionament enfront el planejament 
urbanístic de la població, que debatre això torna a retratar la forma de treballar 
que teniu. Si voleu hi entrem. Intervé l’Alcalde dient: Estàs dient que una 
votació retrata la manera i jo dic que sí que totes les votacions retraten. Només 
he dit això.  
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: I el nostre grup no ens sap greu que la 
votació per exemple de la requalificació dels terrenys de l’escola bressol 
municipal retratin la nostra forma de ser perquè la reiterem. Aprofito per 
reclamar de que el POUM a veure si el veiem acabat aviat. Respon l’Alcalde 
dient: en el seu moment. 
 
 
 
3.- INICIACIÓ DELS TRÀMITS DE LA REVISIÓ DEL CADAST RE 
 
La situació econòmica general viu uns moments de crisi important i les administracions 
públiques no n’estan exemptes. En aquest moment, més que mai, és important 
planificar responsablement i abordar els aspectes econòmics de l’Ajuntament de forma 
consensuada i completa. 
 
Atès que fa molts anys que cal posar els valors cadastrals al dia, que no vol dir que 
necessàriament siguin a l’alça. 
 
Tenint en compte que la revisió del cadastre pot venir determinada per altres 
administracions o iniciatives, i que com més s’esperi a la seva realització els resultats 
poden ser més sorprenents. 
 
Atès que pensem que els vilatans han de tenir igualtat de condicions en relació a les 
seves propietats, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Iniciar els tràmits per a realitzar la revisió del Cadastre. 
 
Segon.-  Cercar la millor fórmula per a la seva realització, i que no suposi un greuge 
pels vilatans de Prats. 
 
Tercer.-  Iniciar una campanya d’informació de què significa la revisió del Cadastre i tot 
aquest procediment. 
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L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc regidors d’ERC i sis vots en 
contra dels regidors de CIU es desestima la proposta. 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Isaac Peraire dient: És 
una proposta més d’aquest pac que proposem en el terreny de 
corresponsabilitzar-nos de diferents accions que poden prendre l’Ajuntament i 
és un tema que es podria titular d’espinós o de difícil d’afrontar o de poc 
popular i que per tant es vegi que nosaltres estem aportant propostes de caire 
constructiu per l’Ajuntament, però pel poble en general. 
 
Intervé l’Alcalde dient: Des de fa ja una temporada que s’està parlant de la 
manera d’iniciar els tràmits de la revisió de cadastre a nivell de més pobles, 
perquè és una cosa que feta conjuntament, per exemple a nivell de la comarca 
del Lluçanès, pot beneficiar a tothom. D’una banda perquè pot sortir més 
econòmic i d’altra banda perquè tothom veu que no és una cosa que es faci 
exprés ni d’una manera ni d’una altra per un poble, sinó que és una cosa més 
general. 
 
Amb aquest camp s’està treballant amb els de l’oficina de Vic i amb els pobles 
de la comarca del Lluçanès. Hi ha una reunió convocada per la segona 
setmana de novembre en que uns tècnics han de venir a explicar a tots els 
ajuntaments com funcionen aquestes coses, quines avantatges hi ha i quin 
inconvenients, quin preu té. Perquè el fet de fer la revisió del cadastre també 
s’ha de pagar. Ens han d’explicar tota una sèrie de coses que un cop tinguem 
totes les dades a sobre la taula en principi se suposa que tots els ajuntaments 
del Lluçanès, a través del Consorci, o com sigui, tiraran aquesta iniciativa 
endavant. Per tant, si que la cosa es tirarà endavant, però quan hi hagi les 
dades, quan es decideixi, quan haguem rebut tota la informació. 
 
Per tant a data d’avui no que iniciarem els tràmits de la revisió del cadastre, 
sinó que com acabo de dir, ja fa algun mes que està en marxa a nivell 
d’informació, però la informació encara no la tenim complerta, es farà una 
reunió la segona setmana de novembre i per tant de moment encara no es pot 
iniciar això. Per tant, votarem encontra. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: A veure si ho he entès bé. Representa 
que s’està iniciant, no? Respon l’Alcalde dient: S’estan fent reunions prèvies 
informatives per veure si realment s’inicia la revisió del cadastre. S’està fent 
això. Continua el regidor Isaac Peraire dient: I si canviem la paraula iniciar els 
tràmits per realitzar la revisió del cadastre en alguna cosa que us hi sentiu 
còmodes. Perquè el segon punt ja és suficientment elàstic com “Cercar la millor 
fórmula per a la seva realització, i que no suposi un greuge pels vilatans de Prats.” 
Aquí hi queb perfectament el que s’inici això de forma comarcal, cosa que ens 
sembla més interessant i fins hi tot necessària. 
 
Intervé l’Alcalde dient: Mira ara s’estan fent unes reunions prèvies que 
decidiran a veure si s’inicia la revisió del cadastre. Un cop s’hagin fet aquestes 
reunions nosaltres mateixos presentarem una proposta i si voleu us la 
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consensuàrem tranquil·lament, sense cap problema. Però ara a data d’avui no 
podem aprovar aquest punt. Però ja dic en el moment en què degut a les 
reunions que s’estan fent, degut a tot plegat es decideixi a Prats iniciar la 
revisió del cadastre doncs consensuem la manera de posar-ho, de dir-ho. No hi 
ha problema.  
 
Torno a dir a data d’avui no iniciarem els tràmits. Intervé el regidor Isaac 
Peraire dient: Si canviem l’iniciar els tràmits per una altra cosa? Continua 
l’Alcalde dient: Però que vols dir continuar fent les reunions prèvies a veure si 
iniciem els tràmits de la revisió del cadastre? Respon el regidor Isaac Peraire 
dient: Si voleu votar encontra, votem encontra, però que consti en acta que fem 
la proposta de canviar l’acord tal i com us sentiu més còmodes. 
 
Intervé l’Alcalde dient: Torno a dir que s’estan fent les reunions prèvies. 
 
 
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  
 

 


