
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS

Identificació de la sessió

Núm.  : 2/2013
Caràcter : ordinari
Data :  5 de juny de 2013
Horari : 19,30h a 20,40 h
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
Ariadna Pons i Sala regidora
Isaac Peraire i Soler regidor
Ramon Font i Coma regidor
Montserrat Juvanteny i Canal regidora
Judit Pons i Baños regidora
Yolanda Roset i Aligué regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :

Joan Ferrer i Vivet regidor

Secretària accidental

Sara Blanqué i Dolado

Ordre del dia

1.- Aprovació Acta sessió anterior
2.- Nomenament regidora Ariadna Ponsa Sala
3.- Aprovació Padró d’Habitants a 1-1-2013
4.- Aprovació esmena a l’Acta de la operacions de delimitació entre els termes 
municipals d’Oristà i de Prats de Lluçanès
5.- Aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Prats de Lluçanès i Sant Martí d’Albars
6.- Aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Prats de Lluçanès i Santa Maria de Merlès
7.- Aprovació pròrroga 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
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8.- Aprovació d’Adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al conveni marc de 
col·laboració entre l’Agència de residus de Catalunya i les entitats gestores dels 
sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics 
(RAEE)
9.- Aprovació d’Adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al conveni marc de 
col·laboració entre l’Agència de residus de Catalunya i les entitats gestores dels 
sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de piles i acumuladors
10.- Nomenament Jutge titular i substitut
11.- Ratificació acord Junta de Govern de 5 d’abril de 2013
12.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia
13.- Donar compte de les Juntes de Govern
14.- Mocions
15.- Informacions, precs i preguntes

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Vista l’acta de la sessió anterior celebrada per l’Ajuntament en ple en data:

- 27 de març de 2013

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable dels vuit membres presents acorda 
aprovar-la íntegrament.

2.- NOMENAMENT REGIDORA ARIADNA PONS I SALA

Alcalde: Atès que disposem de la credencial a favor de la Sra. Ariadna Ponsa i 
Sala com a regidora pel grup Convergència i Unió en substitució de la regidora 
Raquel Martínez i Moya, procediríem a fer la possessió en aquest moment.

Et trobes afectat per alguna de les causes d’incompatibilitat previstes a la Llei 
Orgànica del règim electoral general o altra legislació concordant?

Respon la senyora Ariadna Ponsa Sala dient: NO

Continua l’Alcalde demanant a la secretària que llegeixi la fórmula de jurament 
o promesa per tal que puguis contestar la fórmula.

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.?”

-Senyora Ariadna Ponsa Sala: Ho prometo per imperatiu legal
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3.- APROVACIÓ PADRÓ D’HABITANTS A 1-1-2013

Vista la proposta d'aprovació de la Revisió del Padró d'Habitants a 1 de gener de 
2013.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents, això vol dir, nou vots 
favorables, s’adopten dels següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovació resum numèric del Padró Municipal d'habitants amb 
referència a l'1 de gener de 2013, tenint en compte totes les alteracions 
produïdes a la població durant l'any per altes i baixes. El resultat definitiu és el 
que a continuació es detalla:

Població a 1-1-2013 : 2.665 

Segon.- Exposar al públic el citat acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i 
en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de 20 dies.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Sempre ho comparo amb 
l’anterior i eren 2.659 i per tant hi ha un molt petit augment, després d’algun any que 
havíem baixat.

4.- APROVACIÓ ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’ORISTÀ I PRATS DE 
LLUÇANÈS

Vista l’esmena a l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals d’Oristà i de Prats de Lluçanès, tramesa per la Direcció General 
d’Administració Local, Subdirecció General d’Assistència Jurídica i Règim Local 
de la Generalitat de Catalunya.

Atès que s’ha detectat una errada en la descripció de la fita desena, a la pàg. 4.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents, això vol dir el vot favorable 
dels nou membres presents, adopta els següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar l’esmena a l’Acta de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals d’Oristà i de Prats de Lluçanès, tramesa per la Direcció 
General d’Administració Local, Subdirecció General d’Assistència Jurídica i 
Règim Local de la Generalitat de Catalunya
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Segon.- Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, 
Subdirecció General d’Assistència Jurídica i Règim Local de la Generalitat de 
Catalunya, per al seu coneixement.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Com vem comentar sembla 
que hi va haver un error al citar la fita desena perquè alhora de posar les dades amb el 
GPS sembla que es van confondre i ens van demanar que l’Ajuntament d’Oristà i el de 
Prats aprovéssim aquesta esmena. 

  
5.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE PRATS DE LLUÇANÈS i SANT 
MARTÍ D’ALBARS.

Vista l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Prats de Lluçanès i Sant Martí d’Albars de data 30 d’abril de 2013.

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, això vol dir el vot favorable 
dels nou membres presents, adopta els següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Prats de Lluçanès i Sant Martí d’Albars.

Segon.- Notificar aquests acords al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

6.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE PRATS DE LLUÇANÈS i SANT 
MARIA DE MERLÈS.

Vista l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Prats de Lluçanès i Santa Maria de Merlès de data 30 d’abril de 2013.

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, això vol dir el vot favorable 
dels nou membres presents, adopta els següents:
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ACORDS:

Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Prats de Lluçanès i Santa Maria de Merlès.

Segon.- Notificar aquests acords al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

7.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
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.

Atès que en data 15 de juliol de 2010, es va signar un conveni de col·laboració 
conveni interadministrativa 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. 

Atès que anualment s’ha de renovar el conveni de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents, això vol dir el vot favorable 
dels nou membres presents, adopta els següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar la pròrroga 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 per l’any 2014. 

Segon.- Trametre aquest acord a l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials de la Generalitat de Catalunya.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Com diu és la continuació 
del mateix conveni amb les mateixes 14 places que de moment subvenciona la 
Generalitat.

Intervé la regidora Montse Juvanteny dient: En referència a les places, quantes 
d’aquestes estan ocupades? I des de serveis socials es fa promoció del servei?

Respon la regidora Mercè Perarnau dient que hi ha 10 places i dues de prova. I respon 
que si que es fa promoció del servei.
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En aquests moments s’incorpora la regidora Yolanda Roset

8.- APROVACIÓ D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE 
LLUÇANÈS AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA 
DE RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS 
SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS D’APARELLS 
ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE).

Vist el nou conveni marc de col·laboració signat entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de 
residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) el passat 10 de juliol de 2012, a 
través d’un procediment pactat entre les parts. 

Amb la finalitat de complir el que exigeix el RD 208/2005, sobre aparells 
elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus i beneficiar-se de les 
condicions establertes en el conveni marc. 

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc membres de CIU i l’abstenció 
de cinc membres d’ERC i el vot de qualitat de l’Alcalde, s’adopten els següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès  al conveni 
marc del conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les 
entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells 
elèctrics i electrònics (RAEE).  

Segon.- Facultar l’Alcalde per la signatura del conveni.

Tercer.- Trametre aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Hi ha dos punts que són 
propostes d’acord que ens fan arribar des de l’Agència de Residus de Catalunya que 
ens demanen que ens adherim als convenis. Aquest és per la gestió de residus 
d’aparells elèctrics i el següents serà per les piles.

Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Nosaltres en el passat Ple vem aprovar una 
moció referent als residus, i potser podríem esperar a treballar en aquell àmbit per 
veure que fem amb els residus, abans d’adherir-nos a convenis que no sabem 
exactament que suposen o si ens lliguen per molt temps o potser ja són els ideals. 
Però en tot cas primer poder fer l’estudi o el treball previ que proposàvem en aquella 
moció.

Respon el regidor Josep Cruells dient: Feia anys i anys que la recollida la fèiem a 
través de l’Ajuntament de Vic, i s’han d’anar arreglant les coses de la deixalleria i s’ha 
de fer un millor tria de la deixalleria. Es veritat que en l’altre Ple vem dir que ens 
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podíem trobar per tot aquest tema de residus. No he trucat per una sèrie de problemes 
a nivell d’ajuntament i personal i quan hagi passat la festa major ens podem trobar i 
explicar tot el que fem. I disculpa que no ho hagi fet abans.

Intervé l’Alcalde dient: En aquest cas aquests convenis els hauríem d’aprovar.

Continua el regidor Isaac Peraire dient: Ni que sigui per simbolisme nosaltres ens 
abstindrem perquè creiem que abans ens hauríem de fer l’exercici aquest.  Accepto les 
disculpes.

9.- APROVACIÓ D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE 
LLUÇANÈS AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA 
DE RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS 
SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS DE PILES I 
ACUMULADORS.

Vist el nou conveni marc de col·laboració signat entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de piles 
i acumuladors el 26 de juliol de 2010. 

Amb la finalitat de complir el que exigeix el RD 106/2008, sobre piles i 
acumuladors i en el RD 943/2010, d’1 de febrer, pel qual es modifica el RD 
106/2008, de 23 de juliol. 

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc membres de CIU i l’abstenció 
de cinc membres d’ERC i el vot de qualitat de l’Alcalde, s’adopten els següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al conveni 
marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats 
gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de piles i acumuladors.   

Segon.- Facultar l’Alcalde per la signatura del conveni.

Tercer.- Trametre aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.

10.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT

Vist l’expedient instruït per a la proposta de nomenament de jutge de pau i jutge 
de pau substitut de Prats de Lluçanès i que ha estat tramitat d’acord amb el que 
disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del reglament 3/1995, de 7 de juny dels jutges 
de pau. 
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Atès que en el termini legalment establert només s’han interessat per el càrrec 
de jutge de pau la Sra. Ramona Costa i Vall i per jutge de pau substitut el 
Sr.Josep Font i Puig, els qual reuneixen les condicions legals de capacitat i 
compatibilitat dels elegits establertes en l’article 13 i 14 del Reglament 3/1995 
abans esmentat, d’acord amb el currículum vitae que acompanyen a la 
sol·licitud.

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc membres de CIU i l’abstenció 
de cinc membres d’ERC i el vot de qualitat de l’Alcalde, s’adopten els següents:

ACORDS:

Primer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els 
nomenaments següents:

- La Sra. Ramona Costa i Vall com a jutge de pau
- El Sr. Josep Font i Puig com a jutge de pau substitut

Segon.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

Tercer.-  Notificar aquesta resolució als interessats.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: És la continuïtat de les 
mateixes persones que ja fa bastants anys. S’han canviat el càrrec i el que era titular 
ha passat a substitut i al revés. En el moment en que es va fer la comissió encara era 
dins del termini i no es va poder dir.

Intervé el regidor Isaac Peraire dient: El que volem fer palès en aquest punt, no 
mostrem la disconformitat en absolut amb els noms proposats, ja que la seva 
trajectòria i tot demostren que estan bé. El que no estàvem al cas del procediment 
obert per això i potser no es va fer prou obertura per la participació de tothom.

Respon l’Alcalde dient: Es publica en els llocs oficials. Per la nostra banda com que hi 
havia la voluntat que podien continuar i és un nomenament que ja ve de la vostra 
època, que ja hi estàvem tots, d’alguna manera, d’acord no vem moure res més.  

11.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN DE 5 D’ABRIL DE 2013

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 5 d’abril de 2013 que 
literalment diu així:

“7.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ESCOLA DE MÚSICA
Vista la Resolució de la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de data 8 de març de 2013, per la qual s’atorguen subvencions 
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a determinades Corporacions Locals per al sosteniment del funcionament 
de les escoles de música per al curs 2011-2012, l’import atorgat a aquesta 
corporació local per a l’escola de música és de: 12.400€.

La Junta de Govern, per unanimitats adopta els següents

ACORDS:

Primer.- ACCEPTAR la subvenció de la Conselleria d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per al funcionament de l’escola de música per al 
curs 2011-2012, per import de 12.400€.

Segon.- RATIFICAR aquest acord pel Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió que celebri.”

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents, això vol dir el vot favorable 
de deu dels onze membres que formen la Corporació, adopten els següent:

ACORD:

Únic.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern de data 5 d’abril de 2013, tal com 
més amunt es transcriu.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Com si que es va comentar 
pel curs 2011-2012 hi ha aquesta subvenció i pel curs 2012-2013 de moment no s’ha 
comunicat cap subvenció, ni s’ha desmentit. No se sap que passarà.

12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia següents:

- Decret núm. 13/2013 de data 19 de març de 2013 – Autorització divisió 
horitzontal.

- Decret núm. 14/2013 de data 19 de març de 2013 – Autorització Nocturna 
clàssic Ral.li.

- Decret núm. 15/2013 de data 22 de març de 2013 – Anulació rebut IBI.

- Decret núm. 16/2013 de data 22 de març de 2013 – Anulació rebut IBI.

- Decret núm. 17/2013 de data 22 de març de 2013 – Anulació rebut IBI. 

- Decret núm. 18/2013 de data 22 de març de 2013 – Anulació rebut IBI.
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- Decret núm. 19/2013 de data 22 de març de 2013 – Anulació rebut IBI.

- Decret núm. 20/2013 de data 27 de març de 2013 – Autorització activitat.

- Decret núm. 21/2013 de data 28 de març de 2013 – Autorització 
segregació.

- Decret núm. 22/2013 de data 4 d’abril de 2013 – Aprovació mesa de 
contractació de l’obra Rehabilitació de les Piscines Municipals.

- Decret núm. 23/2013 de data 10 d’abril de 2013 – Autorització activitat.

- Decret núm. 24/2013 de data 10 d’abril de 2013 – Autorització aportació 
documentació a requeriment Inspecció de Treball.

- Decret núm. 25/2013 de data 10 d’abril de 2013 – Designació tresorer.

- Decret núm. 26/2013 de data 11 d’abril de 2013 – Autorització instal·lació 
quiosc venda gelats.

- Decret núm. 27/2013 de data 15 d’abril de 2013 – Acceptació suport 
econòmic de la Diputació de Barcelona “Finançament de l’àmbit de 
benestar social”.

- Decret núm. 28/2013 de data 15 d’abril de 2013 – Aprovació adhesió a 
les polítiques mancomunades del Consorci per a la promoció dels municipis 
del Lluçanès.

- Decret núm. 29/2013 de data 16 d’abril de 2013 – Autorització marxa 
cicloturista.

- Decret núm. 30/2013 de data 16 d’abril de 2013 – Autorització instal·lació 
parada per a la venda de petards.

- Decret núm. 31/2013 de data 17 d’abril de 2013 – Autorització pas 
excursió 4 x 4.

- Decret núm. 32/2013 de data 19 d’abril de 2013 – Autorització pas raid 
hípic.

- Decret núm. 33/2013 de data 22 d’abril de 2013 – Anulació rebut IBI.

- Decret núm. 34/2013 de data 23 d’abril de 2013 – Autorització pas ruta 
de clàssics de Balsareny.

- Decret núm. 35/2013 de data 24 d’abril de 2013 – Autorització celebració 
prova de Trial.
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- Decret núm. 36/2013 de data 29 d’abril de 2013 – Informe favorable 
prova ciclista “Criterium Navàs”.

- Decret núm. 37/2013 de data 30 d’abril de 2013 – Rellevar al regidor 
tresorer de l’obligació de prestar fiança.

- Decret núm. 38/2013 de data 2 de maig de 2013 – Adjudicació 
concertació operació de tresoreria.

- Decret núm. 39/2013 de data 9 de maig de 2013 – Autorització 
col·locació rètols.

- Decret núm. 40/2013 de data 15 de maig de 2013 – Autorització Ral·li 
Osona.

- Decret núm. 41/2013 de data 21 de maig de 2013 – Autorització Marxa 
Ciclista.

L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.

13.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN

Es dóna compte de les Juntes de Govern següents:

- Junta de govern del 1 de març de 2013.

- Junta de govern del 22 de març de 2013.

- Junta de govern del 5 d’abril de 2013.

- Junta de govern del 19 d’abril de 2013.

- Junta de govern del 3 de maig de 2013.

L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.

14.- MOCIONS

Mocions presentades pel grup d’ERC

1.- Moció de defensa del català a la franja de ponent i per la supressió de les 
denominacions LAPAO I LAPAPYD de la Llei de llengües d’Aragó
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Atès que el Govern d’Aragó ha derogat la Llei de llengües de l’any 2009 per 
aprovar-ne una de nova, en la qual desapareixen el català i l’aragonès, el 
català es denomina LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental) i 
l’aragonès, LAPAPYP (Lengua Aragonesa Propia de las Áreas Pirenaica y 
Prepirenaica).

Atès que el Govern d’Aragó no respecta la Carta Europea de les Llengües 
Regionals o Minoritàries, signada pel Govern espanyol en data del 5 de 
novembre de 1992, ratificada el 9 d’abril de 2001 i que va entrar en vigor el 1 
d’agost de 2001.

Atès que la decisió del Govern d’Aragó desmantella sense respecte tot el 
treball científic de lingüistes i institucions com ara l’Institut d’Estudis Catalans o 
la Real Academia de la Lengua Española, que reconeixen que la llengua que 
es parla a les comarques de la Franja de Ponent és el català.

Atès que és un insult a la intel·ligència i a la dignitat denominar LAPAO i 
LAPAYPYP les llengües catalana i aragonesa, respectivament.

Atès que aquest intent del Govern d’Aragó d’esquarterar la unitat del català i de 
reduir les variants locals com el calaceità, el queretà, el fragatí o el mequinensà 
al LAPAO podria constituir un genocidi lingüístic únic.

Atès que la nostra llengua, el català, és la que es parla a les Illes Balears, 
Catalunya, Andorra, el País Valencià, l’Alguer i Cerdenya i és la novena llengua 
europea, 

Atès que la decisió del Govern d’Aragó podria afectar negativament el 
reconeixement científic, legal i laboral dels habitants de la Franja a l’hora de 
validar els estudis i les titulacions de català amb relació a les titulacions 
equivalents al Principat de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i 
Andorra.

Atès que el Govern d’Aragó ha trencat tots el consensos científics i lingüístics 
utilitzant la llengua com un element d’enfrontament i de tensió, amb la intenció 
de crear un fals debat tot esborrant unes senyes d’identitat, històriques i 
lingüístiques pròpies de l’Aragó.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents, això vol dir, el vot favorable 
de deu dels onze membres que formen la Corporació adopta els següents 
acords:

PRIMER. Demanar al Govern espanyol i al Govern d’Aragó el compliment de la 
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries.
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SEGON. Demanar al Govern d’Aragó la retirada de la Llei de llengües 
aprovada el passat 9 de maig de 2013. 

TERCER. Demanar al Govern d’Aragó el ple reconeixement del català com a 
idioma que es parla a la Franja de Ponent.

QUART. Demanar al Govern d’Aragó el desplegament de tots els mitjans per a 
l’aprenentatge del català. 

CINQUÈ. Enviar còpia telemàtica d’aquests acords als governs d’Aragó, 
Catalunya i l’Estat espanyol, i també a tots els grups polítics dels Parlaments 
d’Aragó, i Catalunya.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Estem d’acord i votarem a 
favor.

2.- Moció per a Comarca del Lluçanès

Fa anys que la comarca del Lluçanès clama per a obtenir la seva oficialitat. Tan 
des de l’àmbit social com polític del Lluçanès s’ha visualitzat i demostrat el 
suport cap a aquesta reivindicació.

En un moment polític de canvis i un context econòmic concret com el que 
estem vivint ara, s’obren oportunitats que han de permetre arribar a la 
consecució de l’objectiu proposat.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents, això vol dir, el vot favorable 
de deu dels onze membres que formen la Corporació adopta els següents 
acords:

1.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en Ple per la 
consecució de l’oficialitat de la comarca del Lluçanès el més aviat possible.

2.- Treballar al costat de la resta dels municipis del Lluçanès els passos a 
seguir per assolir l’oficialitat de la comarca. 

3.- Traslladar aquest acord als ajuntaments del Lluçanès, al Consorci del 
Lluçanès, al Consell Comarcal d’Osona, al Consell Comarcal del Bages, al 
Consell Comarcal del Berguedà, als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a la Direcció General d’Administració Local de la Conselleria de 
Governació de la Generalitat de Catalunya.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Com sabeu es treballa des 
de fa temps per la constitució oficial de la comarca del Lluçanès. Tant a nivell dels 
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Ajuntaments com a nivell del consorci, i múltiples gestions particulars que tothom qui 
pot, fa. 

Oficialment està entrada la petició, som una de les dues úniques comarques de 
Catalunya que s’ha basat en la llei actualment vigent per demanar la constitució oficial 
de la comarca, l’altre és el Moianès. Per tant, pensem que tot això és fa de totes 
maneres. No fa massa, tots els ajuntaments del Lluçanès vem demanar una reunió 
amb la Joana Ortega, que ens va derivar amb el secretari general del Departament, 
amb el Sr. Cañadas i se li va fer una vegada més la petició. 

Actualment s’està estudiant una Llei Territorial de Catalunya i Espanya també fan la 
seva pròpia llei. Encara no està clar quina prevaldria sobre l’altre, però amb els 
antecedents que tenim, podem tenir una lleugera sospita. De moment no esperem a 
cap de les dues noves lleis i amb la llei vigent s’ha demanat.

Tot això ho duem a terme, sempre es bo de refermar el compromís de l’Ajuntament de 
Prats en ple i per tant aprovarem la moció com a manera de refermar una vegada més 
el que es fa en aquest sentit.

3.- Moció per a l’elaboració d’un pla de comunicació per l’Ajuntament de 
Prats

És un deure informar i acostar als ciutadans l’acció del consistori i el què en 
depèn (des Plens, decisions, accions... a activitats i cursos). 

Però també ho és el fet que l’Ajuntament ha de posar les eines que van més 
enllà de la pròpia activitat generada per el propi Ajuntament, i ha d’ajudar 
també a difondre tot el que es generi de caire públic al municipi,

Aprofitant les oportunitats que donen les tecnologies de la informació i la 
comunicació, i comptant que l’Ajuntament té eines per a poder fer-ho (web, 
butlletí, twitter, publicacions, cartells), i que no suposa una despesa addicional 
pel pressupost municipal,

Coincidint amb la nova remodelació de la pàgina web municipal, endegada per 
l’equip de govern.

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords:

 Constituir una comissió de treball, presidida per l’alcalde, i amb 
representants dels dos grups polítics, per a l’elaboració d’un pla de 
comunicació estable, aprofitant les eines  que ja estan en funcionament, 
potenciant-les, i explorar noves vies.
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 Aquest grup de treball entrarà en funcionament després d’aprovar-se 
l'acord, i calendaritzarà les tasques de treball com cregui oportú, però no 
s’allargaran més de dos mesos.

 En les seves tasques, el grup de treball tindrà en compte les entitats i la 
participació ciutadana.

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc membres d’ERC i cinc 
vots en contra dels membres de CIU, amb el vot de qualitat de l’Alcalde es 
desestima la proposta.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: En aquest cas, com esteu 
dient, és un treball que hem portat a terme ja fa setmanes per la constitució del nou 
web municipal i ha de ser inaugurat amb motiu de les festes de Sant Joan i Elois, per 
tant, en aquest moment la creació d’una comissió no és la més adequada. Donem una 
oportunitat a tots els que hi han treballat per fer aquest web, que no només hi ha 
informació municipal, sinó que hi ha informació de les associacions locals.

Aquesta moció a favor del pla de comunicació ja l’hem presentat alguna altra vegada i 
ja se n’ha parlat. En aquest cas ja dic, us demanem un vot de confiança pels que han 
estat treballant per aquest web que estrenarem d’aquí pocs dies, per tant, aquesta 
moció no us l’acceptarem.

Respon la regidora Judit Pons dient: Aquest moció va més enllà d’un web. El web és 
una de les eines, però n’hi ha moltes. De tots els canals que disposem que puguem 
informar bé. Acceptem el vot de confiança, però us estendrem un altre cop la mà en 
cas la informació no circuli.

15.- INFORMACIONS PRECS I PREGUNTES

1.- Lluís Vila: Us voldria dir un informació d’avui mateix. Després de les múltiples
gestions que tocava fer i que s’han fet per reiniciar les obres del CAP. A data 
d’avui tenim una resposta oficial positiva que l’únic que ens manca és saber quin 
dia tornaran a començar, però es preveu que màxim durant el mes de juliol es 
tornaran a reprendre les obres. I la previsió és que les reprenguin fins al final.

Intervé la regidora Judit Pons dient: Hi ha alguna temporalització una vegada 
comencin les obres quan han de durar?

Contesta l’Alcalde dient: No, no ho sé, però si la previsió anterior era fins a finals 
d’any. Però el primer interès és que tornin a començar com més aviat millor.

Intervé el regidor Isaac Peraire dient:  Han explicat el motius?

Respon l’Alcalde dient: Els motius són més o menys sabuts i els hem comentat. 
La disposició de diners per part de la Generalitat és horrorosa i l’empresa no 
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cobrava i va deixar de treballar. Quin és l’acord econòmic al qual han arribat no el 
sabem. El més important és que tornin a començar les obres.

2.- Ramon Font: En agradaria saber com estan les obres de la piscina i si 
arribaran a temps per Sant Joan.

Respon el regidor Josep Cruells: Les obres de la piscina van una mica endarrere i 
la veritat és que el temps tampoc ha acompanyat. Ells van signar un contracte 
d’entrega i va molt just de temps. Estarà acabat segur, però potser mancarà una 
mica el tema de la gespa. El dia 21 ha d’estar acabat perquè hi ha jornada de 
portes obertes.

3.- Isaac Peraire: La Diputació de Barcelona ha fet pel Consorci del Lluçanès un 
pla de manteniment de les instal·lacions esportives. Aquest pla de manteniment 
demanava si el podríem veure i com afecta en les instal·lacions esportives de 
Prats.

Respon l’Alcalde dient: La Diputació va presentar al Consorci del Lluçanès una 
proposta de manteniment, aquesta és una col·laboració que la Diputació faria a 
través de xarxa. Amb el que ens trobem és que a data d’avui no està confirmat 
que el Consorci entri amb la Xarxa. Sembla que els rumors diuen que primer hem 
sigut els municipis, en el cas de l’Ajuntament són els diners de la piscina, en 
segon lloc els Consells Comarcals i si en queden vindrien els Consorcis. Aquesta 
última versió que no és oficial no és massa tranquil·litzadora. Per tant, aquesta 
proposta penja una mica del que acabi passant amb xarxa. 

Tenim hora amb el president de la Diputació per parlar del Consorci, no només 
d’aquest punt, sinó d’alguna manera d’un manteniment a mitja termini del 
Consorci.

Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Més enllà de si hi ha diners o no aquest pla 
de manteniment està redactat d’alguna manera que nosaltres puguem veure com 
estan les instal·lacions esportives del municipi.

Respon l’Alcalde dient: El Pla de manteniment era una oferta perquè el Consorci 
del Lluçanès coordinés les empreses, pagades per la Diputació, que podrien 
portar a terme el manteniment d’una sèrie d’instal·lacions esportives del municipi. 
Però això està envasat i depenent de si s’aprova o no la quantitat per Xarxa. La 
segona part, que interessava molt al Consorci és que una part d’aquest 
manteniment no s’hagués d’externalitzar, sinó que personal del Consorci el 
pogués dur a terme.

4.- Montse Juvanteny: L’any que ve, el 2014, és els 300 anys de la crema de la 
nostra vila. A nivell nacional, dels països catalans, s’estan portant a terme 
diversos actes i activitats. Hauríem pogut fer la proposta a través d’una moció, 
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però la fem a través de pregunta al Ple i era de proposar-vos d’articular una 
comissió i si hi ha intenció de treballar amb la resta de municipis del Lluçanès.

Respon l’Alcalde dient: Si com bé has dit a nivell de Catalunya hi ha diverses 
iniciatives, concretament s’han rebut propostes aquí l’Ajuntament, inclús sota el 
títol de: “Viles socarrades”, i nosaltres ho som. Hi ha altres propostes com 
Catalunya 1714 - 2014, i també a través d’Osona s’ha creat alguna comissió. 
Sabem que hi ha part del Lluçanès, que està treballant dins la comissió d’Osona i 
ha aconseguit que alguna de les rutes inclogui el Lluçanès.

Aquest és un tema que es va parlar al Consorci amb tots els Alcaldes i com en 
totes les coses hi ha Alcaldes més decidits que altres. El que hem de fer és el 
Lluçanès 1714 – 2014 i hem quedat que en parlaríem i fer alguna cosa a nivell de 
Lluçanès amb totes les viles socarrades, tot i que hi ha algun altre municipi que tot 
i que no es va cremar també es podria adherir. Això no cal dir mantenir unes 
excel·lents relacions i adherir-nos en tot el que convingui amb Osona, però el fet 
va ser prou important per organitzar alguna cosa aquí.

Continua la regidora Montse Juvanteny dient: Poder aprofitar per mantenir-ho en 
el temps i oferir un recurs turístic com rutes o alguna cosa d’aquest tipus. Que no 
sigui només per l’any que ve sinó que ens quedi.

Intervé la regidora Judit Pons dient: Ens oferim a participar i a planejar tot això.

5.- Judit Pons: A finals d’aquest mes està previst el tancament del Catalunya 
Caixa Espais, i és per saber quines gestions i quins passos estem fent en aquest 
sentit.

Respon l’Alcalde dient: S’estan duent a terme gestions en dues direccions. Una és 
prorrogar el tancament fins a vacances i llavors la seva intenció és deixar-ho. A 
partir d’aquí l’Ajuntament haurem d’intentar salvar l’espai que és molt important 
pel poble. 

Estem intentant que la Diputació ens ajudi perquè l’Ajuntament ja s’ha fet càrrec 
de la biblioteca i si ara ens hem de fer càrrec d’un altre espai i no hi ha ajudes al 
final la cosa serà molt complicada i amb això s’està treballant. La intenció és fer 
tots els possibles i més per no tancar-ho.
Intervé la regidora Judit Pons dient: Els moments de canvis també són moments 
d’oportunitats, potser seria un bon moment per mirar tots els espais de que  
disposa l’Ajuntament i intentar buscar quin és l’ús que es fa i poder redireccionar-
ho. També ens oferim per si voleu que ho repensem entre tots.

6.- Montse Juvanteny: Sobre el projecte del carrer Major hi ha alguna novetat 
sobre el finançament i com està el tema del compromís que es va prendre de 
reunió amb veïns i botiguers.
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Respon l’Alcalde dient: Com hem dit està demanat amb una subvenció a Feder. 
Com vem dir es va demanar a Viure al Poble i no hi vem entrar, van entrar molts 
pocs projectes. Una altra proposta a continuació va ser el Feder i l’ACM ens va 
ajudar a presentar el projecte, els resultats encara no han sortit.  

Continua la regidora Montse Juvanteny dient: Tenim pendent de totes maneres la 
reunió. Intervé l’Alcalde dient: Si no hi ha diners de que parlarem. Continua la 
regidora Montse Juvanteny dient: es podria presentar el projecte, perquè nosaltres 
ens ho mirem des de la vesant que s’hauria d’haver presentat o explicat.

Intervé el regidor Josep Cruells dient:  Montse tu saps molt bé que el projecte és 
global amb la Plaça Can Claus, sota l’església, etc. que deu valdre 800 i pico de
mil euros. Depenent  del Feder que donés podríem prioritzar l’obra. Tècnicament 
que convé més i a partir d’aquí si tenim els diners parlem amb els veïns i ho 
expliquem. Però si no tenim els diners i no aproven res, que en traurem de fer la 
reunió?

Intervé la regidora Montse Juvanteny dient: Repeteixo, independentment del 
finançament, nosaltres des del grup d’esquerra creiem que el projecte s’havia 
d’haver presentat als veïns i demanar l’opinió. Si s’explica bé el projecte i es diu 
que s’està pendent del finançament i no sabem en que es concretarà crec que no 
hi ha d’haver cap problema. Creiem que s’havia d’haver fet la presentació prèvia 
del projecte abans de presentar-lo.

7.- Isaac Peraire: En vem parlar al passat Ple i un dia també reunits amb l’Alcalde, 
però repassant l’acte del que es va dir al Ple sobre aquest tema en referència 
l’al·legació que es va presentar sobre l’antiga nau del Puigneró, l’Alcalde es va 
comprometre de mirar-les i ho tornem a posar damunt la taula perquè eren unes 
al·legacions d’un lloc que ens sembla molt important i un tema que hauríem 
d’atendre i parlar-ne.

Respon l’Alcalde dient: Com hem comentat varies vegades, l’opinió dels serveis 
tècnics és que les al·legacions s’han de contestar totes juntes i aquesta no la 
podem contestar. En podem parlar, però contestar oficialment l’al·legació no ho 
podem fer, perquè ho han de fer els serveis tècnics i l’equip redactor del POUM.

Intervé el regidor Isaac Peraire dient: No és una al·legació al POUM, és una 
al·legació a un conveni signat, que nosaltres volem mostrar la nostra 
disconformitat. No es cansarem de reclamar-ho i deixar-ne constància.

Contesta l’Alcalde dient: És un conveni signat que ha d’estar inclòs al POUM, si 
no existís el POUM no s’hauria fet cap conveni. Es va fer com altres s’han fet, tot i 
que ja sabem que vosaltres no hi esteu d’acord, però nosaltres ho hem dit moltes 
vegades, hem intentat posar-nos d’acord amb la majoria de gent que hi havia 
problemes i hem buscat una solució viable per les dues parts. En el cas de 
Puigneró estem en aquest cas.
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En un principi allà s’havien dibuixat uns arbres molt macos i unes casetes 
precioses i unes naus industrials petites i meravelloses, però això és 
absolutament inviable. No hi ha ningú que actualment pugui aterrar allò, aplanar-
ho de cara a fer el que dèiem. Per tant, la solució va ser, com sabeu, posar-nos 
d’acord amb els propietaris, mantenir la situació com està però arreglant-ho i 
buscar unes compensacions a canvi i aquestes són econòmiques tal i com hem 
manifestat. Aquest acord és el que s’ha d’incloure al POUM junt amb altres acords 
per poder finalitzar el POUM.

Contestar oficialment aquestes al·legacions no ho podrem fer segons els tècnics 
fins que hi hagi totes les respostes. De totes maneres trobem-nos i parlem-ne 
quan vulguis.

Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Volem que això serveixi per alguna cosa. I 
que també surti a l’acta lligat amb el POUM. I fent servir una expressió religiosa, 
Déu no ho vulgui, però correm el perill de que quan acabem aquest POUM quan 
estiguem apunt d’acabar-lo el tinguem que tornar a començar.

8.- Yolanda Roset: Només volíem recordar que vem demanar l’informe econòmic i 
explicatiu de la Fira de Santa Llúcia i la Festa Major de Sant Vicenç i si ens ho 
podríeu fer arribar.

9.-Yolanda Roset: A rel de que presentàveu la pàgina web, només un 
suggeriment, si heu tingut en compte que hi hagués l’oferta educativa del 
municipi, perquè en l’anterior trobava a faltar una mica a nivell educatiu quins 
recursos i quins àmbits tenim a nivell de poble.

Respon el regidor Jordi Batriu: Sí, amb aquest mateix nom que dius tu, sortirà 
l’oferta educativa. S’ha enviat la informació als cinc centres, alguns tenen web i 
els que no se’ls ofereix la web municipal. Ara ja està fet.

Intervé la regidora Montse Juvanteny dient: Parlant de la web el que sí que us 
hem de passar amb el Joan Ferrer i la taula de dinamització econòmica és 
l’apartat de comerç i mercat.

Respon el regidor Jordi Batriu dient: He vist a la web nova que hi ha l’estructura 
però falten els continguts.

10.- Montse Juvanteny: Torno amb el centre de dia, és a dir la Generalitat 
subvenciona 14 places que en aquests moments no les tenim omplertes. Com 
funciona això, si no tenim les 14 places plenes hem de fer el retorn d’una part de 
la subvenció? Perquè no és una subvenció als usuaris, és una subvenció a 
l’Ajuntament.
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Respon l’Alcalde dient: Aquí hi ha dos conceptes, per una banda la gent que va al 
centre de dia i l’altre les places que ocupa. 

Intervé la regidora Montse Juvanteny: Perdona, però quan jo he demanat quantes 
eren omplertes i heu dit 10, ja he entès que no eren 10 usuaris, sinó que poden 
ser 20. Em refereixo de 14 places subvencionades si no ocupem aquestes 14 
places, aquestes diners l’Ajuntament ha de fer el retorn?

Respon l’Alcalde dient: No, no, en principi les places que hi ha aprovades són les 
que subvenciona la Generalitat.

Continua la regidora Montse Juvanteny dient: Arriben els diners aquí 
independentment de si les tenim plenes o no. Respon l’Alcalde dient: Sí.

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


