
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.  : 5/2012 
Caràcter : ordinari 
Data :   26 de setembre de 2012 
Horari :  19,30h a  20,45h 
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 
Joan Ferrer  i Vivet     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 l’acta anterior 
2.- Aprovació festes locals 2013 
3.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipal 
d’Oristà i de Prats de Lluçanès 
4.- Aprovació ordenança reguladora del Registre d’unions estables de parella 
5.- Aprovació expedient de modificació de crèdit 2/2012 
6.- Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del polígon d’actuació 
urbanística UA7 i obres complementàries de necessària execució a l’àmbit del 
PP2 
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7.- Aprovació expedient de licitació de les obres d’urbanització del polígon 
d’actuació urbanística UA7 i obres complementàries de necessària execució a 
l’àmbit del PP2 
8.- Aprovació de la prestació econòmica en la situació de incapacitat temporal del 
personal de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
9.- Ratificació acord Junta de Govern 
10.- Donar compte dels decrets d’alcaldia 
11.- Donar compte de les Juntes de Govern 
12.- Mocions 
13.- Informacions, precs i preguntes 
  
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
Vista l’acta anterior celebradas per l’Ajuntament en ple en data: 
 

- 27 de juny de 2012 
 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents acorda aprovar-la íntegrament. 
 
 
 
2.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2013. 
 
Vista la sol·licitud del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya per la qual es demanen les Festes Locals per a l’any 2013. 

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

 
 

ACORDS: 
  

Primer.-  Aprovar les següents Festes Locals per a l’any 2013: 
 
- 22 de gener 
- 25 de juny  
 

Segon.-  Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Coincideixen amb el dia de 
Sant Vicenç i el dia dels Elois. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMI TACIÓ ENTRE 
ELS TERMES MUNICIPALS D’ORISTÀ I DE PRATS DE LLUÇAN ÈS 
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Vista l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 
d’Oristà i Prats de Lluçanès de data 27 de juny de 2012. 
 
Atès el 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 dels mancomunitats de Catalunya. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals d’Oristà i Prats de Lluçanès. 
 
Segon.-  Notificar aquests acords al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Ja sabeu que hi ha unes 
reunions habituals promogudes per la Generalitat perquè els Ajuntaments es posin 
d’acord amb els termes municipals. Ja se’n ha aprovat algun i en el cas d’Oristà tampoc 
hi va haver cap problema. 
 
 
 
4.- APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL REGISTRE D’U NIONS 
ESTABLES DE PARELLA 
 
Vista la Ordenança reguladora del Registre d’Unions Estables de Parella, 
redactada per aquest Ajuntament. 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.-  Aprovar provisionalment la imposició de l’ordenança que a continuació 
es relaciona: 

 

 

 

 

ORDENANÇA REGULADORA DEL REGISTRE D’UNIONS  ESTABLE S DE PARELLA.  

ARTICLE 1. Creació, Naturalesa i Objecte 
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El Registre Municipal d’Unions Estables de Parelles te caràcter administratiu i 
s’inscriuran les unions estables de parelles d’aquelles persones que ho sol·licitin 
expressament. 
 

ARTICLE 2. Concepte d’Unió Estable Heterosexual 
 
S’entén per unió estable heterosexual la unió d’un home i d’una dona, ambdós majors 
d’edat, que, sense impediment per a contraure matrimoni entre sí, hagin conviscut 
maritalment, como mínim un període ininterromput de dos anys o hagin atorgat escriptura 
pública manifestant la voluntat d’acollir-se al que en ell s’estableix. Como mínim un dels 
dos membres de la parella haurà de tenir la veïnat civil en Catalunya. 
 
No serà necessari el transcurs del període esmentat quan tinguin descendència comú, 
però sí que és precís el requisit de la convivència. En el cas que un membre de la parella 
o ambdós estiguin lligats pel vincle matrimonial, el temps de convivència transcorregut 
fins el moment en que l’últim d’ells obtingui la dissolució o, en el seu cas, la nul·litat, es 
tindrà en compte en el còmput del període indicat de dos anys. 
 

ARTICLE 3. Concepte d’ Unió Estable Homosexual 
 
S’entén per unió estable homosexual la de parelles formades per persones del mateix 
sexe que convisquin maritalment i manifestin la voluntat d’acollir-se en la forma prevista. 
 

ARTÍCLE 4. Àmbit d’ Aplicació 
 
Tindran accés al Registre de l’Ajuntament aquelles unions estables de parelles que 
compleixin amb els requisits establerts en la present Ordenança, que almenys un o 
ambdós membres estigui empadronat al municipi. 
 

ARTÍCLE 5. Requisits Personals 
 
La inscripció en el Registre de Unions Estables de Parelles d’aquest Ajuntament es 
voluntària i constitutiva. 
 
No podran constituir-se en parella estable si concorren en alguna de les següents 
condicions: 
— Ser menor d’edat, no emancipat. 
— Estar lligats pel vincle del matrimoni. 
— Formar una unió estable amb una altra persona. 
— Ser parents en línea recta per consanguinitat o adopció. 
— Ser parents col·laterals per consanguinitat o adopció dins del segon grau. 
 
No podrà pactar-se una unió de fet  amb caràcter temporal ni sotmetre’s a condició. 
 

ARTICLE 6. Tipus d’ Inscripció 
 
Les inscripcions en el Llibre Registre podran ser de tres tipus: 
 
— Constitutives. 
— Marginals. 
— De Baixa. 
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ARTICLE 7. Inscripcions Constitutives 
 
La inscripció constitutiva és aquella que té com a efecte la constitució de la unió de 
parella estable. 
 
La inscripció constitutiva és la que deixa constància de l’existència de la unió i ha de 
recollir les dades personals suficients per a la correcta identificació dels seus membres, 
la data de resolució en la que s’acorda la inscripció i el número d’expedient administratiu 
obert per a cada unió de fet. 
 

ARTICLE 8. Sol·licitud d’ Inscripció 
 
El procediment s’iniciarà sempre a instància de las persones que pretenguin formar la 
unió de fet, mitjançant la corresponent sol·licitud dirigida al Registre Municipal. 
 
La sol·licitud d’inscripció en el Registre es presentarà per escrit i dirigida a l’Alcalde, i 
constarà de les següents dades: 
 
— Nom, cognoms dels sol·licitants. 
— Lloc de naixement, domicili. 
— DNI o passaport. 
— ... 
 
A la sol·licitud s’acompanyarà la següent documentació: 
 
— Còpia del DNI o passaport. 
— Acreditació de l’ emancipació, en el seu cas. 
— Certificació o fe d’estat civil. 
— Certificació del Padró Municipal que acrediti que, al menys, un dels sol·licitants té la 
condició de veí del municipi. 
— Sentència d’incapacitació que les considera amb capacitat per a contraure matrimoni, 
en el seu cas. 
 
En el cas de les unions estables heterosexuals haurà d’acreditar-se el transcurs dels dos 
anys de convivència per qualsevol mitjà de prova admissible i suficient, i aquelles que es 
formalitzin en escriptura pública, còpia compulsada de la mateixa. 
 
En el cas de les unions estables homosexuals s’acreditaran mitjançant escriptura pública 
atorgada conjuntament, i en la que es farà constar que no concorre en cap causa de 
nul·litat de la unió. 
 
S’obrirà un expedient administratiu per cada sol·licitud d’inscripció constitutiva d’una unió 
de fet, el qual quedarà integrat per la sol·licitud i la resta de la documentació que 
acompanyi aquesta o es presenti posteriorment. 
 

ARTICLE 9. Procediment d’Inscripció 
 
Presentada la sol·licitud, si l’encarregat del Registre apreciés qualsevol carència o 
defecte en la sol·licitud o en la documentació presentada, requerirà als interessats 
perquè en el termini màxim de deu dies subsanin la falta o acompanyin els documents 
preceptius, advertint-los que si no ho fessin així, es tindrà per desistits de la petició, 
prèvia resolució en tal sentit. 
 
El termini del requeriment podrà ser ampliat fins a cinc dies més, a petició de l’interessat 
o a iniciativa de l’encarregat del Registre, quan l’aportació dels documents requerits 
presentin dificultats especials. 
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Completada la documentació, l’encarregat del Registre elaborarà una proposta de 
resolució a l’Alcalde, que en el termini d’un mes des de la seva recepció dictarà resolució 
motivada sobre la concessió o denegació de la sol·licitud d’inscripció, entenent-se la 
mateixa com a estimada si no s’hagués dictat en el citat termini. 
 
Si la mateixa s’estima, es procedirà a estendre el corresponent assentament en el Llibre 
Registre, que haurà de ratificar-se conjuntament pels interessats mitjançant 
compareixença personal on es ratificaran i manifestaran davant el funcionari públic el 
consentiment a la inscripció en el Registre. 
 
Si es desestima, haurà de fer-se de manera motivada i es notificarà la resolució junt amb 
els recursos administratius pertinents. 
 

ARTICLE 10. Inscripcions Marginals 
 
Podran ser objecte d’ inscripció marginal tant els pactes vàlids dels membres de la unió 
de fet sobre les relacions econòmiques durant la seva convivència i sobre la liquidació de 
les mateixes, com aquelles modificacions que, sense dissoldre la unió de fet, afectin a les 
dades de la inscripció constitutiva. 
 
Aquesta inscripció podrà realitzar-se de manera simultània o posteriorment a la inscripció 
constitutiva i es farà en extracte, fent referència al document que li serveixi de suport i a 
l’expedient administratiu de la unió. 
 
Per a la inscripció marginal, les modificacions de les dades personals i econòmiques 
s’acreditaran mitjançant la documentació oficial necessària i mitjançant els  contractes 
reguladors de les relacions personals i patrimonials, que es presentaran personalment o 
mitjançant document notarial. 
 
Les sol·licituds d’inscripció marginal s’uniran a l’expedient principal. 
 

ARTICLE 11. Inscripcions de Baixa 
 
La inscripció de baixa és aquella que té per objecte declarar l’extinció d’ una unió de fet 
en el Registre d’Unions de Fet, per un dels següents motius: 
 
— Comú acord dels membres. 
— Per decisió unilateral d’ un dels membres de la unió, notificada a l’altre per qualsevol 
fefaentment. 
— Per mort d’un dels membres de la parella. 
— Per separació de fet de més d’un any. 
— Per matrimoni d’un dels membres. 
 
S’inscriurà també la baixa, per trasllat del domicili habitual, quan (cap/o algun) dels 
membres deixi d’estar empadronat al municipi. 
 
Per a la inscripció de baixa, serà suficient amb realitzar una declaració jurada, individual 
o conjunta. 
 
La sol·licitud d’inscripció de baixa es formularà per escrit dirigit al Registre d’Unions de 
Fet, aportant la documentació que justifiqui la concurrència d’alguna de les causes 
d’extinció de la unió de fet. 
 

ARTICLE 12. Publicitat i Efectes 
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El contingut del Registre s’acreditarà mitjançant certificacions expedides pel funcionari 
encarregat del mateix. 
 
Únicament podran lliurar-se certificacions a sol·licitud de qualsevol dels membres de la 
unió de fet o de les Administracions Públiques quan tals certificacions fossin necessàries 
pel reconeixement de drets als membres de la unió, o dels Jutges o Tribunals de Justícia. 
 
En aplicació de la Normativa municipal i en la tramitació de tots els procediments  que 
entengui l’Ajuntament, les parelles que formin unions de fet inscrites en el Registre 
Municipal, com a tals, tindran la mateixa consideració jurídica i administrativa que els 
matrimonis. 
 

ARTICLE 13. El Registre i la Gratuïtat 
 
El Registre Municipal de Parelles de Fet anirà a càrrec de la Secretaria General de 
l’Ajuntament. 
 
El Registre Municipal de Parelles de Fet es portarà manual o informàticament, mitjançant 
el Llibre Registre, en el que es practicaran els assentaments d’inscripció regulats a la 
present Ordenança. 
 
Aquest Llibre estarà format per fulls mòbils, foliades i segellades, que s’encapçalarà amb 
les corresponents diligències d’obertura i tancament. 
 
La pràctica de les inscripcions i les certificacions de les mateixes seran totalment 
gratuïtes. 
 

DISPOSICIÓ ADICIONAL ÚNICA 
 
S’aproven junt amb aquesta Ordenança, model de sol·licitud d’inscripció de constitució 
d’una Unió Estable de Parella, model de sol·licitud de baixa d’una Unió de Fet i el model 
de sol·licitud de modificació d’una Unió Estable de Parella, que figuren, com Annexes I, II 
i III respectivament. 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 
 
El temps de convivència transcorregut abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança 
s’ha de tenir en compte als efectes del còmput dels dos anys, a què es refereix l’article 2, 
si els membres de la unió de fet estan d’acord. 
 

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 
La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província, entrant en vigor una vegada que hagi transcorregut el termini establert a  
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
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ANNEX I. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ CONSTITUTIVA 
 
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ CONSTITUTIVA D’ UNIÓ ESTABLE  

1. DADES PERSONALS  
Nom i Cognoms  DNI/CIF  
Nom i Cognoms  DNI/CIF  
Domicili  
Localitat  Província  C.P.  
 

EXPOSA 

 

PRIMER. Que constitueixen una unió estable de parella en els terminis 
establerts en els articles 2 i 3 de l’Ordenança Reguladora del Registre d’ 
Unions Estables de Parella de l’Ajuntament  de  Prats de Lluçanès. 

 

SEGON. Que acompanyo junt a la sol·licitud els següents documents, per acreditar els 
requisits exigits per a la seva inscripció en el corresponent Registre: 

 

� Fotocòpia del DNI o passaport d’ambdós. 
� Certificat d’ empadronament d’un o d’ambdós  membres de la parella. 
� Certificat de l’estat civil. 
� Escriptura pública, document judicial o mitjà acreditatiu de la convivència. 
� Declaració dels membres de la parella de què no existeix entre ells relació de 

parentesc. 
� Declaració dels membres de la parella de què no formen parella estable amb altra 

persona de manera simultània. 
�  
 

 

Per la qual cosa,  

SOL·LICITEN 

Que es procedeixi a la inscripció de la unió de fet en el Registre Municipal 
d’Unions Estables de Parella de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

 

A __________________, a _____ de ___________ de 20__. 

 

Signatura de l’interessat,     Signatura de l’interessat, 
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ANNEX II. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ MARGINAL 
 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ MARGINAL  
1. DADES PERSONALS  
Nom i Cognoms  DNI  
Nom i Cognoms  DNI  
Domicili  
Localitat  Província  C.P.  
 

EXPOSEN 

 

PRIMER. Que constitueixen una unió estable de parella en els terminis 
establerts en els articles 2 i 3 de la Ordenança Reguladora del Registre 
d’Unions Estables de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

 

SEGON. Que estiguessin inscrits com a tal, amb el n.º _________/________ en el 
Registre Municipal d’Unions Estables de Parelles, en data __________. 

 

TERCER. Que hi ha hagut una modificació en les dades existents en la inscripció 
constitutiva, que es la següent 
_____________________________________________________, i per demostrar la 
mateixa s’ aporta la següent documentació: 

 

�  
�  
 

 

Per la qual cosa,  

 

SOL·LICITEN 

Que es procedeixi a la inscripció marginal de les dades modificades a 
l’expedient núm __________/__________ de la unió en el Registro Municipal 
de Unions Estables de Parelles de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

A ________________________, a _____ de ___________ de 20__. 

 
 

Signatura de l’interessat,     Signatura de l’ interessat, 
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ANNEX III. SOL·LICITUD DE BAIXA D’ UNIÓ ESTABLE DE PARELLA 
 
[Podrà ser sol·licitada per un o pels dos membres de la unió Estable de Parella]. 
 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ MARGINAL  
1. DADES PERSONALS  
Nom i Cognoms  DNI  
Nom i Cognoms  DNI  
Domicili  
Localitat  Província  C.P.  
 

EXPOSEN 

 

PRIMER. Que van ser inscrits com unió estable de parella amb el n.º 
_________/________ en el Registre Municipal d’Unions Estables de Parelles, en data 
__________, després d’haver-se tramitat el corresponent expedient administratiu. 

 

SEGON. Que se trobin en la següent situació ____________________________ 
[causes de dissolució de la Unió segons la Ordenança]. 

 

TERCER. Que per demostrar la mateixa s’aporta la següent documentació: 

 

�  
�  
 

 

 

Per la qual cosa,  

SOL·LICITEN 

Que es procedeixi a la inscripció de baixa com a unió de fet en el Registre 
Municipal Estables de Parelles de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

 

A ________________________, a _____ de ___________ de 20__. 

 

Signatura de l’ interessat,    Signatura de l’ interessat, 
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Segon.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança aprovada de nou 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Això de les unions estables de 
parella o parelles de fet, és una facultat que té l’Ajuntament de permetre el registre 
d’aquestes parelles. Això fa anys que més o menys s’està fent, però no hi havia una 
ordenança aprovada adequada per tenir-ho una mica més bé.  
 
 
 
5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/ 2012 
 
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient núm.2 de 
modificació de crèdits del pressupost municipal de 2012 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 membres d’ERC, s’adopten els següents:   
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2/12, d’acord amb el 
següent detall: 
 
 
 

DESPESES 
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A) SUPLEMENT DE CRÈDIT 

PARTIDA CONCEPTE 
PREVISIÓ 
ANTERIOR 

SUPLEMENT 
CRÈDIT 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

     321,131,00 Educació. Ret. bàsiques. Escola Bressol.      57.000,00 €         7.400,00 €        64.400,00 €  
332,130,00 Cultura. Biblioteca i arxius        4.250,00 €         4.620,00 €          8.870,00 €  
337,131,00 Joventut. Retribucions personal      18.550,00 €         2.000,00 €        20.550,00 €  
155,227 Vies públiques. Treballs altres empreses 12.800,00 € 6.400,00 € 19.200,00 € 
165,213 Enllumenat públic. Reparacio i intal·lació 4.500,00 € 2.500,00 € 7.000,00 € 
325,221,10 Escola Bressol. Neteja (vidres)           500,00 €            500,00 €  1.000,00 € 
332,226 Biblioteca i arxiu. Desp. Diverses           500,00 €            300,00 €  800,00 € 
334,221,00 Subministrament electric antic correus        2.400,00 €         1.000,00 €  3.400,00 € 
337,215 Joventut. Immobilitzat  (taula)           700,00 €            850,00 €  1.550,00 € 
338,212 Polivalent. Manteniment        4.700,00 €         1.000,00 €  5.700,00 € 

338,215 
Festes. Mobiliari i estris (pancartes i suports 
escenari)        1.200,00 €         2.000,00 €  3.200,00 € 

342,212 Piscines. Manteniment        5.000,00 €         4.600,00 €  9.600,00 € 
343,219 Pavelló. Immobilitzat (cortines)        2.000,00 €            500,00 €  2.500,00 € 
344,212 Camp de futbol. Manteniment (robo)        3.000,00 €         8.500,00 €  11.500,00 € 
920,212 Administracio general. (taulell)        3.500,00 €         1.500,00 €  5.000,00 € 
920,221,03 Admin,. Gral. (combustibles i carburants)        3.000,00 €         3.000,00 €  6.000,00 € 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT       46.670,00 €  
 
 
 

B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

PARTIDA CONCEPTE 
 

SUPLEMENT 
CRÈDIT 

155,619,00 Material contrucció voreres 21.042,63 € 
321,227 Educació. Treballs altres empreses (neteja) 8.500,00 € 
325,640 Escola Bressol. Redacció (fra. Besa) 25.884,52 € 
338,623 Taules de so i amplificadors 3.730,00 € 
334,625 Taules de polipropilè i carro de taula 2.059,81 € 
155,640 Projecte viure al poble 4.720,00 € 

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 65.936,96  € 

  
  
  Total suplement de crèdit 46.670,00 € 
Total habilitació de crèdit 65.936,96 € 

TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT   112.606,96 € 
 
 

INGRESSOS 
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A) NOUS / MAJORS INGRESSOS 

PARTIDA CONCEPTE 
CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

NOUS / 
MAJORS 

INGRESSOS 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
470,00 Transf. Altres entitats privades (Aval EB)       25.793,47 €  
399,00 Recursos eventuals (assegurances)        8.500,00 €  
751,00 ICAEN          7.860,69 €    

TOTAL NOUS MAJORS INGRESSOS       42.154,16 €  

  

B) BAIXA PARTIDES DESPESES 

PARTIDA CONCEPTE 
CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR BAIXA 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

155,130,00 Vies públiques, Retribucions bàsiques      31.100,00 €         9.400,00 €        21.700,00 €  
929,130,00 Funcions no classificades. Personal fix      46.000,00 €         4.620,00 €        41.380,00 €  
338,226 Festes. Treballs altres empreses   58.800,00 €    3.730,00 €    55.070,00 € 

TOTAL BAIXA PARTIDES DESPESA 17.750,00 € 

  
  C) INCORPORACIÓ DE ROMANENT  

  

ROMANENT LLIURE DISPOSICIÓ 52.702,80 € 
 

     
 Total majors ingressos 42.154,16 € 
Baixa partides despeses 17.750,00 € 
Romanent 52.702,80 € 

TOTAL RECURSOS DE FINANÇAMENT   112.606,96 € 

 
 
 
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: Hi ha tot un seguit de quantitats 
que s’incrementen i alguna que disminueix. Les quantitats més significatives potser la 
secretària ens en faria cinc cèntims.  
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Intervé la secretària dient: Les 3 primeres d’increment corresponen al capítol 1 de 
personal les quals també són baixa més endavant d’altres partides del capítol 1, el total 
del qual no es modifica, es treu d’unes partides i es passa a unes altres. La resta són 
totes de capítol 2 i s’han posat o perquè ha sortit alguna despesa nova o pel mateix 
funcionament que s’ha incrementat el preu. 
 
Com a més destacats hi ha els 8.500 del camp de futbol que va ser el robatori dels cables 
i aquests diners venen finançats per l’assegurança i el treball de les vies públiques 6.400€ 
que també seria dels mes considerables. 
 
Pel que fa a l’habilitació de crèdits extraordinaris de partides noves hi ha els material de 
construcció de la vorera de l’avinguda Pau Casals. Els treballs de neteja que fins ara ho 
feia una persona de la plantilla i atès que hi ha la prohibició de contractar s’han tingut que 
externalitzar els serveis. Per altra banda hi ha els 25.000 euros de redacció de l’escola 
bressol que s’esperava poder cobrar els avals han acabat de fer la facturació.  
 
En inversió també hi ha unes taules de so que es paguen amb una baixa de partides de 
despesa de festes. També hi ha unes taules i un carro i el projecte de viure al poble. Això 
com a habilitació de crèdit del capítol 6. 
 
En els majors ingressos hi ha el que hem dit dels avals de l’escola bressol, el diners de 
l’assegurança pel Camp de Futbol i l’ICAEN que dóna una subvenció pels leds del 
pavelló. Les baixes de partides hi ha les dues del capítol 1  i l’última que s’ha donat de 
baixa de festes per comprar les taules de so i amplificadors. Per finançar la resta de 
despesa es fa amb romanent. 
 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Això que ens has explicat de neteja d’educació ens 
has explicat que no es pot fer la contractació d’una senyora de neteja, fins quin moment 
no es podrà aprovisionar la plaça? Respon la secretària dient: El decret de prohibició de 
contractació només deixa contractar en cas d’urgència o molta necessita. En aquest cas 
com que es pot cobrir d’una altra manera sense contractar s’ha externalitzat el servei. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Hi ha una partida pel projecte Viure al Poble. 
Respon l’Alcalde dient: s’ha demanat un projecte dins de la convocatòria de Viure el 
Poble que és un projecte global, intentant millorar el poble. A nosaltres ens va semblar 
que un projecte adequat seria incrementar el turisme al voltant dels Elois que potser és el 
que ens identifica més i dóna molt de sí. Lligar-ho amb les rutes, els Elois també deriven 
de la transhumància, etc. i podria haver un projecte turístic pel poble i és el que d’alguna 
manera s’ha fet. Això s’ha fet amb l’ajuda de l’Associació Catalana de Municipis que ho 
ofereixen a tots els pobles i ho externalitzen amb alguna consultora. Entre ells, la 
consultora i nosaltres s’ha presentat un projecte global que esperem que ens donin la 
subvenció. 
 
 
Continua el regidor Isaac Peraire dient: Normalment aquests projectes de viure al poble 
tenen bastant volum i suposo que és la intenció que tenen aquí. Si és un projecte 
important pel poble demanaríem que es poses la implicació de tots els agents afectats. 
Des de polítics fins a socials. I potser estaria bé fer aquesta implicació des del principi, 
perquè si el fem tots junts té més probabilitats d’èxit i que tothom se’l senti seu. Segur 
que ho teniu previst però remarcar que aquesta participació sigui activa i part molt 
important d’això. 
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Respon l’Alcalde dient: El que s’ha fet és provisional, però si el donen s’haurà de fer 
seriosament i parlar amb tothom. El que ens ha arribat és que no tardarà massa en 
saber-se, segurament abans de finalitzar l’any. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACI Ó DEL 
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA7 I OBRES COMPLEME NTÀRIES 
DE NECESSÀRIA EXECUCIÓ A L’ÀMBIT DEL PP2 
 
Vist el Projecte d’Urbanització del polígon d’actuació urbanística UA7 i obres 
complementàries de necessària execució a l’àmbit del PP2, aprovat per 
l’Ajuntament en Ple, en sessió de data 27 de juny de 2012. 

Atès que s’ha sotmès a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, i en data 21 de setembre de 2012 
s’ha presentat una al·legació presentada dins de termini a les oficines de 
correus, tal i com consta a l’expedient. 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.-  Desestimar l’al·legació presentades per la societat mercantil Jos-Lar, 
99, Sociedad Limitada, pels motius expressats en l’informe tècnic de data 21 de 
setembre de 2012, de qual es remetrà còpia als interessats junt amb la 
notificació del present Acord. 
 

Segon.-  Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del polígon 
d’actuació urbanística UA7 i obres complementàries de necessària execució a 
l’àmbit del PP2. 

Tercer.-  Notificar als interessats aquesta Resolució amb indicació dels 
recursos pertinents. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Això ja n’hem parlat varies 
vegades. Estava exposat i ja ha passat el plaç. En el moment de la Comissió no havia 
arribat cap al·legació, però al poder-se enviar per correu va arribar una al·legació. La 
qual es va desestimar perquè del que és queixaven no tenia a veure amb el que aquí 
s’aprova. De totes maneres ens posem en contacte amb ells per parlar-ne. 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Aquesta al·legació és una o és conjunta. Respon 
l’Alcalde dient: Està a la vostra disposició, és una d’una persona que té pràcticament el 
80% del PP2 i una petita part de l’UA7. 
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7.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE LICITACIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA U A7 I OBRES 
COMPLEMENTÀRIES DE NECESSÀRIA EXECUCIÓ A L’ÀMBIT DE L PP2 
 
Atèsa la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents a la 
finalització de les obres d’urbanització del polígon d’actuació urbanística “UA7” i 
les obres complementàries de necessària execució a l’àmbit del “PP2”, que es 
desenvolupa al carrer Mestre Pecanins i enllaços amb els carrers Montseny, 
Montserrat, Pelegrí Casades, Serrat del Sol i Nou, ja iniciades a finals dels anys 
noranta. 

 
Vistes les característiques de l’obra es considera com procediment més 
adequat el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos 
criteris d'adjudicació. 

 
Atès que amb data 4 de setembre es va emetre informe d'Intervenció sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris 
del pressupost vigent. 

 
Atès que amb data  5 de setembre es va emetre Informe per Secretaria sobre 
la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a 
aprovar i adjudicar el contracte. 

 
Atès que es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte. 

 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l' establert 
en l'article 110 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORDS: 

 
Primer.-  Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per 
a l'obra consistent en l’urbanització del polígon d’actuació urbanística “UA7” i 
les obres complementàries de necessària execució a l’àmbit del “PP2”, que es 
desenvolupa al carrer Mestre Pecanins i enllaços amb els carrers Montseny, 
Montserrat, Pelegrí Casades, Serrat del Sol i Nou, convocant la seva licitació. 

 
 

Segon.-  Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el 
contracte d'obres consistent en l’urbanització del polígon d’actuació urbanística 
“UA7” i les obres complementàries de necessària execució a l’àmbit del “PP2”, 
que es desenvolupa al carrer Mestre Pecanins i enllaços amb els carrers 
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Montseny, Montserrat, Pelegrí Casades, Serrat del Sol i Nou, per procediment 
obert oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. 

 

Tercer.-  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil 
de contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de vint-i-sis dies 
puguin presentar les proposicions que estimin pertinents. 

Quart.-  Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil del 
Contractant, amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que 
s’hagi de celebrar per a la qualificació de la documentació referida en l'article 
146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: És el fet de posar el projecte 
a licitació. En la mesa hi haurà una representació dels veïns de manera que ho puguin 
examinar. 
 
 
 
8.- APROVACIÓ DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA EN LA SITUA CIÓ DE 
INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D E PRATS 
DE LLUÇANÈS 

 

Vist el Real Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir la 
estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, en concret l’article 9 
que parla de la prestació econòmica en la situació de incapacitat temporal del 
personal al servei de les administracions públiques. 

 

Vista la sessió de la Mesa de Negociació composta pel representant dels 
treballadors i l’alcalde de l’Ajuntament celebrada, el dia 18 de setembre de 
2012.   
 
Vista la Provisió d’Alcaldia de data 18 de setembre, per la qual es sol·licità un 
informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir que 
va ser emès en data, així com informe d’intervenció.  
 

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

ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar la proposta text consensuat per la Mesa de Negociació, que 
recull l’acord d’aplicació al personal al servei  de l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès en relació a la prestació econòmica en situació de incapacitat 
temporal, el contingut literal del qual és el següent: 
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“1. Quan la situació de incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant 
els tres primers dies, es reconeixerà un complement retributiu del cinquanta per 
cent de les retribucions que es van percebre el mes anterior al de causar-se la 
incapacitat. 

Des del quatre dia fins el vintè, ambdós inclosos, el complement que es pot sumar a 
la prestació econòmica reconeguda per la Seguridad Social, en cap cas, sumades 
ambdues quantitats, no superarà el setanta-cinc per cent de les retribucions que  
corresponien al personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.  

A partir del dia vint-i-un, inclòs, es podrà reconèixer una prestació equivalent al cent 
por cent de las retribucions que es percebien en el mes anterior al de causar-se la 
incapacitat. 

2. Quan la situació de incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la 
prestació reconeguda por la Seguridad Social serà complementada, des del primer 
dia, fins al cent per cent de las retribucions corresponents al personal en el mes 
anterior al de causar-se la incapacitat.” 

 
 

Segon.-  Comunicar l’acord del Ple al representant del personal amb indicació 
dels recursos que s’estimin pertinents.  
 
Tercer.-  Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

 

 

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Fins ara les prestacions eren 
màximes i amb la llei aquesta famosa que ens colla, la d’estabilitat pressupostària, doncs 
una de les coses és que l’Ajuntament tenia un marge per decidir que es pagava i que no. 
Ens ha sembla que si fins ara es pagava tot i ara passarien a cobrar menys doncs que 
aquest marge fos el màxim que es permetia. 
 
Es va comunicar amb el representant que era el màxim que es podia aprovar ja hi van 
estar d’acord. 
 
 
 
9.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN 
 
Vista la Junta de Govern del dia 28 de juny de 2012, que literalment diu així: 
 

“APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT 
CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS I L’AJUNTAME NT DE PRATS DE 
LLUÇANÈS PEL FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE SERVEIS D’À MBIT RURAL PER 
A GENT GRAN 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Social i l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès pel funcionament del Centre de Serveis d’Àmbit Rural per a Gent 
Gran. 
 
Atès que aquest conveni s’ha de prorrogar anualment. 
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La Junta de Govern, per unanimitat dels presents adopta el següent 
 
ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2013 del conveni interadministratiu 
entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i 
Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès de 14 places 
de servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural i autoritzar l’alcalde a la 
signatura de la pròrroga esmentada. 
 
Segon.-  Trametre aquest acord a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la 
Generalitat de Catalunya.”   

 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
Únic.-  Ratificar l’acord d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració 
entre l’Institut català d’assistència i serveis socials i l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès pel funcionament del centre de serveis d’àmbit rural per a gent gran 
de la Junta de Govern de data 28 de juny de 2012, tal com més amunt es 
transcriu. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: És un conveni que s’ha de 
renovar cada any. 
 
Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: Hi votarem a favor, només faltaria. Només 
un parell de preguntes. S’ha cobrat la part que la Generalitat aporta a l’Ajuntament. 
Respon la secretària dient: S’ha cobrat fins al maig. Mensualment es fa una liquidació i 
normalment paguen amb 2 o 3 mesos d’endarreriment. 
 
Continua la regidora Montse Juvanteny demanant. Les 14 places estan ocupades? 
Respon la regidora Mercè Perernau dient: Que hi ha 9,5 places ocupades. 
 
 
 
10.- DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia següents: 
 
 

- Decret núm. 54/2012 de data 29 de juny de 2012 – Anulació rebut IBI , exercici 
2012. 
 

- Decret núm. 55/2012 de data 5 de juliol de 2012 – Aprovació relació puntuació de 
candidats del procés de selecció constitució Borsa de Treball, tècnic educació 
infantil. 
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- Decret núm. 56/2012 de data 10 de juliol de 2012 – Declaració extinció per 
acomiadament el dia 31 de juliol de 2012 la relació existent entre l’Ajuntament i la 
Sra. Àngela de la Fuente i Garcia. 
 

- Decret núm. 57/2012 de data 17 de juliol de 2012 – Autorització tinença gos 
perillós. 
 

- Decret núm. 58/2012 de data 19 de juliol de 2012 – Autorització activitat Centre 
Veterinari Lluçanès, SCP. 
 

- Decret núm. 59/2012 de data 24 de juliol de 2012 – Nomenament responsable 
intern Arxiu Municipal. 
 

- Decret núm. 60/2012 de data 27 de juliol de 2012 – Aprovació liquidació definitiva 
taxa Escola Bressol i notificació part interessada. 
 

- Decret núm. 61/2012 de data 31 de juliol de 2012 – Aprovació factures. 
 

- Decret núm. 62/2012 de data 2 d’agost de 2012 – Aprovació sol·licitud subvenció 
Fira Santa Llúcia 2012. 
 

- Decret núm. 63/2012 de data 17 d’agost de 2012 – Nomenament Tinent d’Alcalde 
per assumir les competències d’Alcalde en període de vacances. 
 

- Decret núm. 64/2012 de data 6 de setembre de 2012 – Aprovació retorn avals 
bancaris.  
 

- Decret núm. 65/2012 de data 2 d’agost de 2012 – Aprovació segregació de finca. 
 

- Decret núm. 66/2012 de data 10 de setembre de 2012 – Aprovació devolució 
garantia obres. 

 
L’Ajuntament en Ple, es dona per assabentat. 
 
 
 
11.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN 
 
Es dóna compte de les Juntes de Govern següents: 
 
  
- Junta de govern del 1 de juny de 2012. 
 
- Junta de govern del 15 de juny de 2012. 
 
- Junta de govern del 28 de juny de 2012. 
 
- Junta de govern del 20 de juliol de 2012. 
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- Junta de govern del 31 d’agost de 2012. 
 
L’Ajuntament en Ple, es dona per assabentat. 
 
 
 
12.- MOCIONS 
 
ERC retira la seva moció per presentar conjuntament la proposta. 
 
 
Es presenta la Moció conjunta de CIU i ERC de: 
 
1.- Moció per la Creació d’un estat propi per la Na ció Catalana 
 
El passat dia 11 de setembre amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, un 
milió i mig de persones van sortir al carrer amb el lema “Catalunya, nou estat 
d’Europa”. 
 
Igualment, tant en la consulta popular celebrada a Prats de Lluçanès el dia 13 
de desembre de l’any 2009, com en les diferents mocions aprovades per 
unanimitat en el seu consistori, ha quedat sempre palès en el nostre municipi el 
mateix desig: que Catalunya esdevingui un estat propi i independent en el 
context europeu. 
 
Aquest desig, compartit per amplíssimes capes de la societat catalana, s’ha 
fonamentat  des de sempre en el tracte injust que el nostre país ha rebut i rep 
per part de l’estat en tots els camps: el polític, l’econòmic, el cultural i el social, i 
que els fets dia a dia no fan més que reafirmar, com també queda clara la nul·la 
intenció que aquest maltracte injust es deixi de produir. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopten els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Instar al nou Parlament sorgit de les eleccions, que iniciï en el termini 
més breu possible els passos necessaris per la declaració de sobirania 
nacional de Catalunya; convoqui, si s’escau, un referèndum sobre la 
independència i que emprengui les accions per preparar de manera convenient 
la transició cap al nou estat català. 
 
Segon.-  Al mateix temps, l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol 
per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català. Instar 
també al Govern de Catalunya que en tot aquest procés tingui una especial 
cura en que els drets de ciutadania i les prestacions socials quedin garantits 
per al conjunt de la població catalana, fent polítiques actives en favor d’evitar 
processos d’exclusió i discriminació de qualsevol tipus, afavorint la plena 
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inclusió, cohesió i justícia socials. En el mateix sentit, instar-lo també a 
demanar l’empara i, si calgués, la mediació de les institucions europees i 
internacionals per tal de garantir un correcte procés de transferència 
democràtica cap al nou estatus jurídic. 
 
 
Tercer.-  Mentrestant, declarar moralment Prats de Lluçanès com a territori 
català, lliure i sobirà. 
 
 
Quart.-  Demanar al nou Parlament que asseguri l’oficialitat i preeminència de la 
llengua catalana, com a pròpia de Catalunya, en tots els camps de la vida 
pública, sense prejudici del reconeixement del castellà i de la seva cooficialitat 
si s’escau. 
 
 
Cinquè.-  Des de Prats de Lluçanès, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa i en 
especial a l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels 
conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la 
germanor entre els pobles del món. 
 
 
Sisè.-  Notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidència del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i a la Federació de Municipis 
de Catalunya i als grups del Parlament Europeu. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Em sembla que ja és auto 
explicativa la moció i d’alguna manera ens posem darrera del Parlament que sorgeixi 
en les pròximes eleccions i l’instem a que tiri del carro per aconseguir que Catalunya 
sigui un nou estat d’Europa, un nou estat independent d’Europa. 
 
 
 
Mocions presentades pel grup d’ERC 
 
2.- Moció per a l’ús dels equipaments públics 
 
El poble de Prats de Lluçanès compta amb diferents edificis i equipaments de 
propietat municipal que estan destinats a diferents usos, tan per atendre 
serveis públics com per a activitats pròpies d’entitats i organitzacions. 
 
Aquests espais han anat sofrint canvis segons les diferents remodelacions 
viscudes. 
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En el marc de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és 
necessari un plantejament global d’usos i formes de funcionament dels espais 
municipals. 
 
Entenem que l’ús dels espais públics ha de ser el més proper als ciutadans 
possible, i com més propi se’l sentin, més bé es tractaran i funcionaran. 
D’aquesta forma, amb la participació i corresponsabilitat de la gent 
aconseguirem un ús més òptim de tots aquests espais, alhora que se’n 
racionalitzarà l’ús. 
 
Per això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès convoqui a entitats i grups per a la 
creació d’una comissió de treball per al debat i racionalització de l’ús dels 
espais públics. 
 
2.- Que constitueixi la comissió de treball amb entitats i grups polítics del poble, 
liderada per l’equip de govern, amb un calendari de treball establert. 
 
3.- Que doni a conèixer aquests acords a la població de Prats de Lluçanès. 
L’Ajuntament en Ple, amb cinc vots a favor dels 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 té l’objectiu que tots els espais i equipaments públics del poble que es fan 
servir tinguin una ordenació i un criteri amb un marc general global definit amb la 
participació dels que l’han de fer servir. Perquè es puguin sentir propi aquest 
equipament, tant esportiu, com cultural, etc. 
 
Respon l’Alcalde dient: Amb la idea de que les associacions s’han de consensuar amb 
els seus usuaris hi estem d’acord, però amb el que es diu aquí no n’estem massa. 
Nosaltres, no sé si correctament o erròniament, però ho intentem es que cada regidor 
encarregat d’una àrea és que els equipaments que depenen de la seva àrea els 
consensuï amb els usuaris. És una tasca que es fa dia a dia i no amb una comissió 
global que parli de tot. 
 
Agraïm el bon to i la manera de demanar això però d’alguna manera seria 
desautoritzar el que estem fent en aquests anys i per tant no ho podrem votar. 
 
Continua el regidor Isaac Peraire dient: Continuant una mica amb el sentit de la moció, 
és precisament per ajudar a la feina que s’està fent i no qüestionem que estigui fent 
cada regidor, sinó donar una nova eina a la gent que els fa servir i que ajuda al mateix 
equip de govern. Per això diem que qui ha de liderar aquesta comissió o grup de 
treball ha de ser el mateix equip de govern. S’ha d’obrir a tothom però es pot crear un 
grup de treball per debatre-ho i estudiar-ho. 
 
Respon l’Alcalde dient: Agraïm la intenció perquè tot això és correcte, està molt ben 
exposat i demanat, però torno a dir cada regidor té l’autonomia de veure ell com 
negocia amb les entitats de la seva consellaria i no ens sembla de canviar-ho. 



 

 24

 
 
 
3.- Moció per hissar una estelada a l’entrada del p oble   
 
El poble de Prats de Lluçanès ha mostrat el seu compromís amb la 
independència de la nació catalana en diverses ocasions, com en la consulta 
per la independència del 13 de desembre del 2009, en successius plens 
municipals mitjançant els representants polítics o en la passada Diada Nacional 
de Catalunya. 
 
El símbol que mostra la voluntat del poble català de ser lliure és l’estelada, una 
bandera de llibertat, de democràcia, de tolerància i respecte, que representa els 
anhels d’assolir la independència del poble català.  
 
Aquesta bandera, que ha estat penjada en diverses ocasions en seu 
consistorial, creiem que mereix ser hissada en un lloc preferent a la nostra 
població fins a l’assoliment de la independència nacional. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
1.- Hissar una estelada en un lloc notori de la nostra població. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: Des 
del grup d’esquerra, ja que hem declarat moralment Prats de Lluçanès com a territori 
Català lliure i sobirà, doncs que l’hissada d’aquesta estelada seria un gest a favor de la 
independència del nostre país. Com diu la mateixa moció la instal·lació d’aquesta 
estelada a la nova rotonda del poble que és un lloc visible i freqüentat per gent de fora 
i pels mateixos vilatans ens sembla un lloc idoni. 
 
Respon l’Alcalde dient: Com hem comentat estem d’acord amb l’esperit de la proposta, 
però ens agradaria poder triar o decidir o parlar-ne més del lloc on s’hauria de posar. 
Estem d’acord en que sigui una estelada a Prats, però no estem massa d’acord amb la 
rotonda que encara s’ha d’acabar, però la idea es posar-hi un monument o alguna altra 
cosa que no s’ha concretat. Però veure’ns forçats a posar l’estelada allà de moment no 
ho acceptaríem. 
 
Per tant, jo us demanaria que si mantinguéssim tota la moció només que l’últim punt 
poséssim “Hissar una estelada en algun lloc adequat” o la redacció que semblés la 
votaríem a favor.  
 
Respon la regidora Montse Juvanteny dient: L’equip de govern té pensat algun lloc 
alternatiu. Continua l’Alcalde dient: Ja sabeu que a Prats i havia diferents màstils, però 
per motius diferents en aquest moment no n’hi ha cap. En el monument de Francesc 
Macià, en el centre cívic i cultural i en aquest moment no disposem de màstil. Hi ha 
llocs que han optat per posar-la al balcó i de banderes a l’Ajuntament durant no n’hem 
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posat mai. Ho posem en ocasions senyalades i com sabeu fa quatre dies l’estelada hi 
va ser. 
 
Si no us sap greu posarem l’estelada en un lloc destacat de la nostra població. Respon 
la regidora Montse Juvanteny dient: En un lloc notori de la nostra població, perquè no 
és qüestió de tenir-la amagada. Continua l’Alcalde dient: Doncs posem en un lloc 
notori. 
 
 
 

13.- INFORMACIONS, PRECS I PREGUNTES 

 
1.- Lluís Vila i Vilalta: Com vem comentar hi ha això de les operacions de 
morositat, que degut a una llei totes les administracions estem obligades a pagar 
amb uns determinats dies, però que les mateixes administracions que ens haurien 
de donar els diners per poder fer front aquests pagaments són les primeres que 
incompleixen. Per tant, complir exactament aquests terminis és molt difícil per no 
dir impossible, no sabem de cap ajuntament que ho faci i nosaltres no som 
l’excepció. Si que paguem bastant bé, però dins del termini no.  
 
Aquesta llei ens obliga a cada trimestre informar de tota una sèrie de paràmetres 
de a quants dies es realitzen el pagaments. Aquí hi ha l’any 2010 i 2011 i dos 
trimestres del 2012 per tant ara ens posem al dia. I a partir d’avui en cada ple 
ordinari s’informarà del termini en que es fan els pagaments. Això està a la 
disposició dels regidors sinó de tot el poble. 
 
En aquest segon informe el pagament mitja es realitza amb 59 dies, bàsicament 
és això. A partir d’aquí, de xifres n’hi ha moltes, però el resum seria aquest. Però 
en els últims trimestres aquesta dada s’ha reduït. Això ho podeu veure, perquè 
d’això només s’ha d’informar. 
 
 
 
2.- Isaac Peraire: De les sol·licituds de subvencions si es pot informar de com està 
Xarxa de Municipis amb la Diputació i per l’altra el Pla Únic de Serveis de 
Catalunya de la Generalitat.  Crec que de Xarxa ja ens veu explicar alguna cosa, 
però del PUOSC no sabem res. 
 
Respon l’Alcalde dient: La Xarxa de Municipis a data d’avui sabem que la 
presentació de subvencions acaba el dia 1 d’octubre, però avui ens ha arribat una 
informació que probablement es prorrogarà fins a final d’any. De totes maneres el 
que es demanava ja ho tenim decidit ja s’ha demanat.  
 
Es poden demanar 5 coses, una part de es pot demanar per despesa corrent fins 
a un 30% de l’import de la suma de les altres peticions. Aquesta l’hem posat en 
primer lloc i les altres que hem demanat és l’enllumenat del poble, l’intenció és 
aconseguir canviar totes les bombetes del poble per baix consum, només les 
lluminàries. Una altra és per arreglar la piscina, degut a la seva edat té problemes 
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de funcionament, s’intentaria fer una repassada molt a fons i fer el vas nou amb 
menys profunditat com ara es fan i renovar-ho bastant a fons. 
 
Una altra seria fer una pista apte pel patinatge, que és una petició tradicional del 
patinatge del poble i intentaríem convertir la Plaça dels Països Catalans en una 
pista reglamentària per poder practicar el patinatge, a més d’altres esports. 
 
I la quarta seria el manteniment del pavelló, sobretot vidres, que també es 
demana. De tots aquests pressupostos que em sembla que pugen uns 600.000€ 
aproximadament, el 30% es demana en efectiu. El que ens donaran ja es veurà. 
 
La qüestió del PUOSC, ens va convocar la vicepresidenta del govern amb una 
reunió al Consell Comarcal per explicar una mica com aniria i la idea era que a 
mitjans d’octubre sortiria la convocatòria, previsiblement hi hauria un parell de 
mesos per presentar les peticions. Amb això entenc que aniríem a final d’any i si 
prorroguen el termini de Xarxa potser és per unificar-ho. Ara amb tot això de les 
eleccions no sabem ben bé com acabarà.  
 
 
3.- Ramon Font: Voldríem demanar sobre l’averia elèctrica per veure realment que 
va passar i a veure si teniu pensat fer alguna cosa perquè és la segona vegada 
que passa. 
 
Respon el regidor Pep Cruells: Això va passar diumenge, al febrer de fa 3 anys va 
passar el mateix 10 metres més amunt. En vem parlar i s’ha demanat un informe 
a la central de Fecsa Endesa perquè voldríem donar una informació als veïns a 
nivell tècnic de  perquè passa això. De paraula n’he parlat i m’han donat unes 
explicacions però les voldria per escrit. Quan ho tinguem ja us ho farem arribar. 
 
 
4.- Montserrat Juvanteny: Varem entrar, la setmana passada, una petició Alcaldia 
en que demanàvem que forméssim un equip de treball per parlar de les taxes i 
preus públics previ al Ple que s’ha de fer aviat. Era per saber si en sabeu alguna 
cosa. 
 
Respon l’Alcalde: N’hem parlat, però no és una cosa que requereixi de gaires 
comissions quan el que fem és bastant senzill. Agafar les taxes que ja hi ha, que 
també havíeu posat vosaltres, no hem fet res de nou i decidim simplement, 
depenent del context general, quina mica de puja es fa i habitualment la puja 
màxima ha sigut el cost de vida, l’IPC i com a mínim algun any es van congelar, 
però habitualment es sol fer l’IPC. En principi, ho hem de mirar una mica, però la 
intenció per aquest any és la mateixa. Nosaltres entenem que en el moment que 
es fa l’IPC és com si no les augmentessis.  
 
Continua la regidora Montserrat Juvanteny dient: Nosaltres seguirem oferint-nos 
cada any per treballar-les conjuntament. Malgrat es faci aquest puja generalitzada 
de l’IPC hi ha taxes que potser val la pena mirar-nos millor perquè pot tenir una 
repercussió amb de caire més social. 
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5.- Judit Pons: Aquest estiu hi hagut unes quantes festes al poble, per una banda 
les Festes de Sant Joan i els Elois, el Fes-te l’Agost, la Festa dels Avis i el Cap de 
setmana jove. Era per si ens podíeu fer arribar una memòria econòmica. Respon 
la regidor Raquel Martínez que quan tinguin totes les factures de Sant Joan els  
ho faran arribar.  
 
Continua la regidor Judit Pons dient: Fes-te l’Agost vem trobar una programació 
molt encertada, felicitar-vos, ens va agradar. No podem dir el mateix del cap de 
setmana jove, l’hem trobat una mica fluix, no ens ha agradat tant. I ens voldríem 
oferir, si voleu, de cara a tornar-lo a programar per donar-vos un cop de mà. Si 
voleu que ho fem conjuntament en podríem parlar. 
 
Respon l’Alcalde dient: Us agraïm la predisposició i jo tampoc m’estic mai de dir 
que el Fes-te l’Agost va començar amb el govern d’esquerra i no em fa res de dir-
ho i reconeixeu-ho, com espero que també reconegueu que segur que ha sigut 
pels anys, a base d’anar creant una tradició i segur que ha sigut perquè aquest 
any també ha fet molt bo, això també és veritat i potser caldria afegir que també 
potser la carretera ha ajudat. No parlaré de l’èxit a nivell d’actuacions, però l’èxit a 
nivell d’assistència ha sigut espectacular. 
 
 
6.- Yolanda Roset: Us volíem demanar pel tema del projecte educatiu de poble 
que en vem començar a parlar amb el regidor, el Jordi, era per comentar una mica 
en quin punt estem i si podem seguir avançant, si podem seguir treballant junts 
per desencallar aquest tema o veure com ho tenim previst, si hem de fer una nova 
reunió o si n’heu parlat a nivell de grup. 
 
Respon el regidor Jordi Batriu: A nivell del Consorci hi va haver una reunió aquest 
dijous passat, amb el títol: “Lluçanès, territori educador”. Demanen la col·laboració 
de tots els ajuntaments per tirar endavant aquest Pla. A partir d’aquest dijous fins 
al 15 d’octubre hi ha temps per avaluar i mirar la diagnosi que ens trobem amb 
temes d’educació i si voleu us el podem passar i si voleu omplir o posar-hi 
algunes de les parts i llavors entregar-ho al Consorci. Una vegada tinguem 
aquesta diagnosi després treballaríem conjuntament amb tots els ajuntaments del 
Lluçanès. 
 
Continua la regidora Yolanda Roset dient: També ens oferim per qualsevol cosa 
que necessiteu de treball en xarxa o del que puguem aportar. Perquè ens 
interessa a nivell educatiu de poble. Això seria fer un treball conjunt amb les 
diferents entitats, amb els diferents equipaments, etc. Que és una mica el que 
havíem presentat. 
 
 
7.- Isaac Peraire: Seguint amb el tema d’educació, ha començat el curs a les 
escoles i no sé si des de la regidoria d’educació es pot fer alguna valoració i 
centrant-nos més, a l’escola bressol municipal i a l’escola de música. 
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Respon el regidor Jordi Batriu: Ha començat el curs i tot el que m’han fet arribar 
des dels cinc centres és que ha començat amb normalitat. Les primeres 
valoracions les tenim en el primer consell escolar que es farà en breu. En aquest 
primer es demanen dades i una mica d’informació de com ha anat el 
començament. Per tant, abans de saber-ho directament dels centres no donem 
dades tot i que una mica ja ho sabem.  
 
Dir-vos que hi hagut canvis en les direccions de dos centres, a l’Escola Lluçanès 
que la direcció serà de la Natàlia que substitueix després de 8 anys a la Lisa 
Morell. Pel que fa la Presentació, la direcció aquest any serà per la Gina perquè la 
Ramona Costa que feia molts anys deixa la direcció. 
 
Per altra banda, l’escola de música comencem més o menys amb una xifra 
semblant, sé que estem sobre la cinquantena i al cap de dos mesos això es sol 
incrementar, per tant, ens movem amb unes xifres més o menys semblants, 
aquest any potser una mica per sota. I l’escola bressol més o menys també 
seguiríem amb les mateixes xifres i potser una mica més baixos de nadons. N’hi 
ha 10 de matriculats però només se n’han incorporat 3 o 4. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Sabem que a l’escola bressol hi hagut 
moviments de personal, perquè apareixia a les actes de la Junta de Govern i 
veure si s’ha solucionat. 
 
Respon l’Alcalde dient: Definitivament no s’està solucionant. Hi havia una persona 
que simultaniejava dos treballs, un a Vic i l’altre a Prats i li van fer una bona oferta 
i va deixar de treballar aquí i una de les altres treballadores té una lesió que 
tardarà previsiblement temps. Això suposa la meitat del personal de l’escola. Les 
gestions que es van fer en un primer moment per substituir les baixes no van 
acabar de funcionar. Es va començar per dalt de la borsa i hem acabat per baix. 
Hi havia 8 persones i algunes d’elles s’havien apuntat, però ja tenien feina, alguna 
s’ho va estar rumiant i primer va dir que sí i després va dir que no. 
 
Ara en aquest moment a data d’avui no està solucionat al 100%, espero que 
aquesta mateixa setmana, probablement ho estigui. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Només un comentari que voldríem fer aquí 
al Ple. El sistema educatiu està passant per un moment complicat i això es nota 
també a les nostres escoles i s’ha de felicitar o agrair l’esforç que estan fent els 
equips docents de tots els centres. Sabem que el curs ha començat amb 
normalitat però amb un esforç important de tots els equips de mestres, educadors 
i professors de tot l’àmbit educatiu. Intervé l’Alcalde dient: Hi estem d’acord. 
 
 
8.- Judit Pons: Voldríem que ens féssiu una valoració de com ha anat la 
temporada de la piscina. Quin volum d’usuaris ens hem estat movent. No sé si 
disposeu d’una memòria econòmica de com ha anat. 
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Respon el regidor Joan Ferrer dient: No teníem aquesta valoració, però m’he 
preocupat perquè a mi també m’interessa molt de tenir-la. Quan ho tingui us ho 
faré saber. 
 
Penso que ha sigut una molt bona temporada tot i les immenses dificultats que 
vem tenir per engegar i per mantenir-ho. Eren problemes tècnics s’han anat 
solucionant, el temps també ha ajudat molt, el fet que la riera estigués uns dies 
tancada, va fer que alguns caps de setmana hi haguessin unes bones entrades. 
 
 
9.- Isaac Peraire: Una referència a una moció que vem aprovar aquí per afrontar 
el tema de les participacions preferents i els productes financers de risc. Es va fer 
una jornada, una xerrada al centre de cultura que va anar bé a nivell informatiu, 
però la moció anava una mica més enllà i que aquestes accions no es quedessin 
aquí. Atenent el que vem aprovar l’Ajuntament lideres una mica més la campanya 
informativa i de suport als afectats. 
 
Respon l’Alcalde dient: Bàsicament s’han fet dues grans formacions, una és la 
reunió aquesta, que va tenir una assistència de públic realment amplia, no sé si 
vem arribar a 50, però no en devia faltar gaire. L’altre que s’està fent, d’acord amb 
el que vem aprovar és intentar amb les persones que han vingut, que realment 
han sigut moltes menys que les que van venir a  la reunió,  però que si que n’hi ha 
que s’han vingut a informar a l’Ajuntament, se’ls ha intentat explicar tant bé com 
hem sabut d’acord una mica d’acord amb el que es va aprovar. 
 
 
10.- Montserrat Juvanteny: En referència al Consorci del Lluçanès és sabut que hi 
hagut una retallada en els recursos econòmics que rebia de les altres 
administracions. Lluís, com a representant del Consorci, ens pots fer cinc cèntims 
de la situació econòmica. 
 
Respon l’Alcalde dient: Si tens cinc cèntims deixa’ls que els necessitem. Realment 
és el que tu dius. Si parlem de grans xifres, fa uns dos anys es voltava per uns 
1.200.000€ i aquest 2012 no vem aconseguir arribar a 700.000€ i l’any que ve no 
sabem realment que podrem fer. 
 
Aquestes coses que es deien del Consorci, a vegades una mica amb broma, de 
dir que només fan cursets pels pastors, doncs si que és cert que molts dels 
recursos del Consorci venien per cursets que no són les feines que habitualment 
fa un Ajuntament o una administració, sinó que són coses que sortien una mica 
del normal. En cas de retallades i ajustos pressupostaris, en cas de menys diners, 
aquestes coses són les primeres que els toca el rebre i en aquest cas doncs 
realment ens ha tocat molt el rebre. 
 
Hi ha concretament el SOC que era una dels puntals, perquè per diferents 
programes, per diferents serveis i per diferents temes, doncs aportaven molts 
diners i això s’ha reduït dràsticament.  
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En aquest moment els que estem una mica al capdavant, que som tots els partits, 
perquè hi ha una unió de pobles perquè considerem que tots el pobles necessitem 
d’alguna manera el Consorci i que a més de necessitar-lo ens representa i com a 
comarca del Lluçanès estem tots interessats a mantenir-lo tant si com no. Doncs 
tots estem realment preocupats. Hi hagut alguna baixa d’alguna persona perquè 
ha buscat o ha trobat feina amb altres llocs ha fet que es reduís d’alguna manera 
el personal, de moment les baixes han sigut voluntàries, però si que si que és cert 
que és difícil de mantenir i estem lluitant i batallant per mantenir-lo a tota costa. 
 
 
11.- Yolanda Roset: Hem vist que havíeu fet canvis de circulació al centre del 
poble, al voltant del carrer Reforma. Voldríem saber quins criteris s’han seguit per 
fer-ho, si s’utilitza el pla de mobilitat o una mica saber com es fa. 
 
Respon l’Alcalde dient: El que s’ha tingut primer en compte és el Pla de mobilitat. 
 
Continua el regidor Josep Cruells dient: Hem fet dues o tres cosetes mínimes 
perquè ens trobem amb carrers de doble direcció i la gent aparca a cada banda 
encara que estigui senyalitzat, per exemple el carrer Reforma és un xou i des de 
Cal Camalliga cap amunt també, especialment els dies de pluja. S’ha actuat en 
aquest dos llocs, les Dominiques i el carrer Reforma. Ara veurem com funcionarà i 
llavors a la plaça Can Claus que també hi teníem problemes. Ara es podrà anar 
de la Plaça cap a Cal Bruch, però just a Cal Bruch els cotxes aniran al Josep Valls 
amunt. Farem aquestes petites coses, veurem com evoluciona tot.  
 
Vem tenir varies reunions amb la Unió de botiguers, vem parlar d’aquestes dues o 
tres coses mínimes, vem parlar de coses una mica més complicadetes, però hem 
pensat fer això mica en mica per veure com va tot. Jo demano una mica de 
paciència. Evidentment hem avisat als veïns que canviàvem el sentit del carrer i 
espero que vagi bé i anar actuant de mica en mica, amb el pla de mobilitat a sota 
al braç. 
 
 
12.- Ramon Font: Ara sí l’última. Sobre el camp de futbol, si ens podríeu explicar 
aquest cartell que s’ha penjat que és d’ús exclusiu del Futbol Club Pradenc, no és 
municipal? 
 
Respon el regidor Joan Ferrer dient: Ja ho posa que és municipal, però és ús 
exclusiu pel Futbol Club Pradenc. Això és perquè un dia a l’estiu, finals d’estiu jo 
era a la piscina i parlava amb el Manel Vilarmau i em va dir mira ja roda la pilota la 
camp, mira hi ha els del càmping del Riembau que fan un partit amb els de Prats. 
I jo li vaig dir: Però com és això, jo no en sé res d’això i el demano si el Futbol 
Club Pradenc ho sap. En definitiva, ningú sabia res.  
 
Vaig anar al camp i vaig demanar amb els nois que hi havia de Prats a veure qui 
havia convidat aquesta gent a jugar al camp i s’anaven excusant entre ells, i 
resulta que algú havia pres la iniciativa de convidar-los. Vaig dir-los que el camp 
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de futbol era per jugar-hi tothom, però que el regidor d’esports o el Futbol Club 
Pradenc, amb èpoques de no competició, ho havien de saber i donar permís. 
 
Que es juguin partits a Prats entre gent de Prats, molt bé, però venir aquesta gent 
del càmping del Riembau és que podria passar qualsevol cosa i sortir als diaris 
que es feia un partit sense que ho sabés el Futbol Club Pradenc, ni ningú. 
 
Vaig parlar amb el Pep Font i em va dir: Allà no posa de qui és el camp de futbol i 
per això vem decidir penjar els cartells dient que el camp és municipal però que 
està a disposició del Futbol Club Pradenc per evitar que passessin coses com la 
que va passar aquest dia d’estiu. 
 
Intervé el regidor Ramon Font dient: No hi pot anar ningú més si no és del futbol? 
 
Respon el regidor Joan Ferrer dient: Sí, sí que hi pot anar, però ho té que saber el 
Futbol Club Pradenc. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Una proposta que es podria fer és explicar o 
fer un reglament d’ús, no ho sé ho dic sobre la marxa, perquè el Camp de Futbol 
és municipal i hem de fer incidència en què és municipal. Respon el regidor Joan 
Ferrer dient: Ho posen els cartells que és municipal i que està cedit al Futbol Club 
Pradenc. 
 
Continua el regidor Isaac Peraire dient: Que sigui cedit en ús exclusiu, malgrat 
sigui municipal, a una entitat i prou. No és, creiem nosaltres, l’objectiu d’una 
instal·lació com aquesta que és molt potent  i que n’hem de treure tant rendiment 
com sigui possible. I estic segur, que estem d’acord, que l’institut i les escoles hi 
segueixen anant. Per tant, no és ús exclusiu del Futbol Club Pradenc. No sé si es 
transmet la filosofia. Que s’ha de fer alguna mesura perquè no hi entri tothom 
quan vulgui i de forma desordenada. Per això una miqueta em remeto a la moció 
d’abans de l’ús dels equipaments esportius. Potser aniria bé reflexionar-hi tots 
plegats. 
 
Intervé el regidor Joan Ferrer dient: Ja sabeu que el camp de futbol és obert als 
equips de futbol, l’institut i el col·legi. Ara bé en èpoques que no hi hagi competició 
el que no potser és que vagi a jugar el càmping de Merlès, ni el càmping d’Olost, 
ni qui sigui sense haver demanat permís. 
 
 
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  


