
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.  : 5/2013 
Caràcter : ordinari 
Data :  18 de desembre de 2013 
Horari : 19,30h a  20,45 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 
Joan Ferrer i Vivet    regidor 
Jordi Batriu i Font    regidor 
Ariadna Ponsa i Sala   regidora 
Isaac Peraire i Soler   regidor 
Ramon Font i Coma   regidor 
Judit Pons i Baños    regidora 
Yolanda Roset i Aligué   regidora 
 
S’ha excusat d’assistir-hi : 
 
Montserrat Juvanteny i Canal  regidora 
 
Secretària accidental 
 
Sara Blanqué i Dolado 
 
 
Ordre del dia 
 
1.- Aprovació Acta sessió anterior 
2.- Aprovació expedient modificació de crèdits número 6/2013 
3.- Aprovació rectificació de l’Inventari de béns de la Corporació 
4.- Aprovació del Pressupost General i la Plantilla per l’exercici 2014 
5.- Designació secretari del Jutjat de Pau 
6.- Adhesió al sistema de contractació centralitzada 
7.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia 
8.- Donar compte de les Juntes de Govern 
9.- Informacions, precs i preguntes 
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1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vistes les actes de les sessions anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple en 
data: 
 

- 25 de setembre de 2013 
- 30 d’octubre de 2013 

 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable dels deu membres presents acorda 
aprovar-la íntegrament. 
 
 
 
2.- APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 6/2013 
 
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient núm.6 de 
modificació de crèdits del pressupost municipal de 2013 per a suplement de  
crèdit i habilitació de crèdits. 
Atès que s’han produït majors ingressos procedents de les administracions 
públiques i es donen de baixa crèdits de diverses aplicacions pressupostaries 
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 quatre membres d’ERC adopta els següents:   
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 6/2013, d’acord amb el 
següent detall: 
 

A) SUPLEMENT DE CRÈDIT 
   

     
PARTIDA CONCEPTE 

PREVISIÓ 
ANTERIOR 

 SUPLEMENT 
CRÈDIT  

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

164,212 Cementiri. Conservació i manteniment         3.000,00            2.500,00            5.500,00    
171,227 Parcs i jardins. Treballs altres empreses         4.800,00            1.500,00            6.300,00    
312,221,00 Sanitat. Subministrament energia elèctrica         8.000,00            1.500,00            9.500,00    
321,212 Educació. Conservació i manteniment         5.000,00            3.000,00            8.000,00    
321,221,03 Educació. Combustibles i carburants       11.500,00            3.000,00          14.500,00    
332,226 Arxiu i biblioteca. Despeses diverses            800,00            1.200,00            2.000,00    
334,226 Promoció i Difusió Cultural       16.200,00            3.800,00          20.000,00    
336,210 Protecció patrimoni. (Lurdes)         1.000,00            1.500,00            2.500,00    
337,226 Joventut. Despeses diverses         5.500,00            1.500,00            7.000,00    
338,226 Festes. Despeses diverses       53.000,00            2.500,00          55.500,00    
430,226 Comerç i turisme         8.500,00            2.000,00          10.500,00    
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430,227 Promoció turística         3.000,00            1.000,00            4.000,00    
341,48 Promoció i foment de l'Esports. Beques         5.000,00            1.200,00            6.200,00    
342,632 Rehabilitació piscines municipals     173.019,26          38.661,39         211.680,65    
920,633 Administració. Instal·lacions tècniques         1.466,22            1.500,00            2.966,22    

 
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 

 
      66.361,39    366.146,87 € 

     
     B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

  
     
PARTIDA CONCEPTE   

 SUPLEMENT 
CRÈDIT  

 324,47 Transferència Consorci. Centre Obert 
 

      11.570,00    
 

 
TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI       11.570,00    

 
     
     
 

Total suplement de crèdit 
 

      66.361,39    
 

 
Total habilitació de crèdit 

 
      11.570,00    

 

 
TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT         77.931,39    

  
 

INGRESSOS 
   

     
     A) NOUS / MAJORS INGRESSOS 

   
     

PARTIDA CONCEPTE 
CONSIGNACIÓ 
ANTERIOR 

 NOUS / 
MAJORS 

INGRESSOS  
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
450,30 Transf. compliment convenis educació       45.500,00            2.761,23          48.261,23    
450,60 Altres transf corrents convenis subscrits       23.800,00          11.570,00          35.370,00    
461,00 Transferències corrents Diputació       31.700,00          16.704,36          48.404,36    
761,00 Transferències capital Diputació     173.019,26          38.661,39         211.680,65    

 
TOTAL NOUS MAJORS INGRESSOS 

 
      69.696,98    

 

     
     B) BAIXES PARTIDA DESPESES 

   

     
PARTIDA CONCEPTE 

CONSIGNACIÓ 
ANTERIOR  BAIXES  

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

336,622 Adquisicio Teatre Orient         8.234,41            8.234,41    8.234,41 € 

 
TOTAL BAIXES 

 
        8.234,41    

 

     
 

Total majors ingressos 
 

      69.696,98    
 

 
Baixa partides despeses 

 
        8.234,41    

 
 

TOTAL RECURSOS DE FINANÇAMENT         77.931,39    
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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: El segon punt és aprovació 
d’expedients de modificació de crèdits núm. 6 del 2013; que us heu pogut mirar.  
 
Si féssim un petit resum de les quantitats més importants, que es van comentar a la 
comissió, serien aquests 3.800€ que es van afegir a cultura, promoció i difusió de cultura, 
per Itineràncies, que és una subvenció que es va rebre. Vol dir que això està entrat i sortit 
pel mateix import.  
 
La quantitat de tros més important són aquests 38.661,39€ per a la Rehabilitació de les 
piscines municipals. Un augment que hi va haver per la quantitat que en principi s’havia 
previst. Això, ja vam comentar, que en tot cas sortiria de la part de Xarxa, que ens van 
donar al poble de Prats. La part de Xarxa que anava per pagar les obres de les piscines i 
el que sobres, nosaltres pensem destinar-ho a la il·luminació; l’enllumenat públic. El que 
estem intentant i en principi podrem aconseguir és que aquesta diferència la pagui la 
Diputació i llavors la quantitat a destinar a l’enllumenat públic podria continuar essent la 
mateixa.  
 
Després hi ha també una quantitat una mica significativa que és la primera. Cementiri per 
2.500€. Es va aterrar la paret i es va haver de reparar. Transferències pel centre obert de 
11.570€, que també és la subvenció que ens va arribar. Els diners en part també venen 
de transferències d’altres subvencions que arriben també de la Diputació.  
 
Els diners també venen de la rebaixa aquesta última de 8.200 € és el que quedava de la 
partida destinada a comprar diguem a comprar l’Orient. De cara al pressupost de l’any 
que ve s’hi ha tornat a posar tota la quantitat, però el que quedava d’aquest any per 
gastar d’aquesta i també doncs s’inverteix amb aquesta modificació de crèdits.  
 
 
 
3.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS DE LA 
CORPORACIÓ 
 
Per part de la Diputació de Barcelona, a través de la subvenció en espècie per 
l’elaboració de l’inventari de béns i drets de la corporació i la secretaria de 
l’Ajuntament s’ha preparat la documentació pertinent corresponent a l’aprovació 
de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida a data 31 de desembre 
de 2012. 
 
D’acord amb l’article 222 del Decret 2/2003, de 28 de desembre, pel qual 
s’aprova la refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, cal 
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procedir a l’aprovació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple 
municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte. 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents: 
  
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’inventari general de béns de la corporació, actualitzat a data 
31 de desembre de 2012 i formulat per la Diputació de Barcelona i la secretaria 
municipal. 
 
Segon.- Exposar-ho al públic durant el termini de 15 dies mitjançant anunci 
publicat al BOPB, al tauler d’anuncis i al web municipal. 
 
Tercer.- Un cop aprovat remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la 
Subdelegació del Govern. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: El tercer punt és aprovació i 
rectificació de l’inventari de béns de la corporació.  
 
Aquest inventari tal com ja es va comentar estava molt endarrerit i era molt manual i 
ara ja és tot electrònic i s’ha actualitzat. S’ha fet en aquest moment perquè s’ha 
aconseguit també que la Diputació ens ho fes gratuïtament, ja que és una cosa que té 
un cost al voltant els 30.000€.  
 
Un cop ja entrat electrònicament, les modificacions seran molt més senzilles i el que 
afecta a temes comptables ja es podrà fer automàticament. 
 
 
 
4.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA PER 
L’EXERCICI 2014 
 
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 
econòmic 2014, així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal 
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb l’establert en els 
articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Título VI 
de la Llei 39/1988. 
 
Vist l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària del que se’n desprèn que la situació és 
de compliment de l’estabilitat pressupostària. 

 
L’Ajuntament en Ple amb el vot favorable de sis membres de CIU i quatre vots 
en contra dels membres d’ERC, adopta els següents  
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament, per a 
l’exercici econòmic 2014, juntament amb les seves bases d’execució, el resum 
per capítols del qual és el següent:  

 
 

ESTAT DE DESPESES 
 

A) OPERACIONS NO FINANCERES 
A.1. OPERACIONS CORRENTS 
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal    767.200,00€  
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis  897.375,00€ 
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres        27.500,00€ 
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents      78.870,00€    
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 
CAPÍTOL 6: Inversions Reals     132.900,00€  
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 
 
B) OPERACIONS FINANCERES 
CAPÍTOL 8: Actius Financers  
CAPÍTOL 9: Passius Financers       109.840,00€ 
TOTAL:       2.013.685,00€ 
 
 
 

ESTAT D’INGRESSOS 
 

A) OPERACIONS NO FINANCERES 
A.1. OPERACIONS CORRENTS   
CAPÍTOL 1: Impostos Directes     805.950,00€  
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes      20.500,00€ 
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ing.                     430.705,00€ 
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents    685.505,00€  
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials        4.025,00€ 
 
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals 
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital       67.000,00€ 
B) OPERACIONS FINANCERES 
CAPÍTOL 8: Actius Financers  
CAPÍTOL 9: Passius Financers      
TOTAL:       2.013.685,00€ 
 

 
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els 
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, 
segons la relació següent: 

 
 
 

PLANTILLA DE PERSONAL 2014 
 
 



 

 7 

A) FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
1.- Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. 

Denominació Nombre Vacants Dedicació Grup 
Subescala 
1.1. Secretaria - Intervenció 

1 1 Complerta A1 

 
2.- Escala d'Administració General  

Denominació Nombre Vacants Extingir Dedicació Grup 
Subescala 
2.1. TAE 

1 1 - Complerta A1 

Subescala 
2.2. Administrativa 

3 1 - Complerta C1 

Subescala 
2.3. Auxiliar 

1 0 1 Complerta C2 

Subescala 
2.4. Subalterna 

2  0 0 Complerta AP 

 
 
 
 

B) PERSONAL LABORAL  
 

Grup Denominació Nombre Vacants Extingir Dedicació 
AP Operaris Manteniment Vies Públiques 3 

 
2 0 Complerta 

AP Operari Manteniment Espais Públics 2 0 0 Complerta 
AP Operari Manteniment Sala Polivalent 1 0 0 Parcial 
AP Personal de neteja 3 1 0 Complerta 
AP Operari deixalleria 1 0 0 Parcial 
C2 Treballadores familiars 2 0 0 Parcial 
C2 Auxiliars Turisme 2 0 0 Parcial 
C2 Recepció Consergeria 1 0 0 Complerta 
C2 Auxiliar Escola Bressol 1 0 0 Parcial 
C1 Atenció ciutadà  1 0 0 Complerta 
C1 Tècnic joventut 1 0 0 Complerta 
C1 Auxiliar arxiu 1 0 0 Parcial 
C1 Tècnic Escola Bressol 2 1 0 Complerta 
A2 Tècnic Turisme 1 0 0 Complerta 
A2 Tècnic gestió 1 0 1 Complerta 
A2 Professors escola de música 7 2 0 Parcial 
A2 Directora Centre de dia   1 0 0 Complerta 
A2 Infermera 1 0 0 Parcial 
A2 Professora Escola Bressol 2 1 0 Complerta 

 
 

 
Tercer.- Exposar al públic el pressupost general per al 2014, les bases 
d’execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, 
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de la presentació de reclamacions 
pels interessats. 

 
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es 
presenti cap reclamació. 
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Cinquè. Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: El punt número quatre és 
l’aprovació del pressupost general i plantilla per a l’exercici 2014.  
 
D’entrada, fer algun comentari. El pressupost global definitiu de l’any 2013 va ser de 
2.662.000€, el que es proposa pel 2014 és de 2.013.000€. La diferència és molt 
important a la baixa; un 24%. Amb diners són 648.000€. Això es deu bona part a les 
inversions que aquest any 2013 doncs van incluir; ja hem parlat de l’Orient, però també 
van incloure les obres de l’UA7, les de la piscina, obres del PP2 i van incloure la 
compra del tros de camp per a fer el camí del cementiri. De cara a l’any 2014 les 
inversions, d’entrada, són molt inferiors. Com cada any diem, a la que es pugui 
aconseguir finançament complementari, s’inclourien, però d’entrada les inversions 
previstes pel 2014 són molt més modestes.  
 
Al final les del 2013 van pujar a 746.000€ i les que es preveuen inicialment pel 2014 
són 132.900€, que correspondrien a la compra de l’Orient els 36.000€, els llums 
preveiem destinar-hi el mateix previst per il·luminació que són 67.000€, a plaques i 
senyalització 20.000€ i les reformes a l’actual casal dels avis; 6.000€. Aquesta rebaixa 
és del 82,20%, que fa que el pressupost en la seva globalitat baixi com hem dit un 
24,36%.  
 
Si miréssim el que es el pressupost ordinari, sense tenir en compte les inversions, 
veuríem que la quantitat que va pujar l’any passat va ser de 1.915.000€ i el que es 
preveu per aquest any vinent és de 1.880.000€. Per tant d’entrada es preveuria una 
rebaixa de l’1,82%.  
 
Aquí també voldríem fer constar que es va rebre una proposta per part del grup 
d’Esquerra, que hem estudiat, com no podria ser d’altra manera. En algun cas, doncs 
d’alguna manera s’aplica. Vem comentar que aquí es proposa de dotar la promoció 
econòmica amb 40.000€, basant-nos sobretot en la taula per a la dinamització 
econòmica. En aquest cas si veiem el pressupost per l’any vinent, en el programa 430 
que té per títol: Administració general de comerç, turisme i pimes, dediquem 34.000€, 
per tant, la partida no és gaire diferent de la que se’ns demana, però si que ha sigut 
potser més difícil d’atendre que altres sol·licituds. Però no vol dir que un moment que 
es pugui, no estiguem interessats en fer-ho.  
 
Podríem entrar en el projecte brigada jove, pel que se’ns demana 30.000€, on 
actualment tenim un problema de contractació greu. Hi ha una llei que impedeix 
contractar personal. Podeu dir: sí que heu contractat personal per alguna cosa. Sí que 
és veritat, però habitualment ha sigut en cas de necessitat, que s’hagi pogut justificar 
alguna substitució. Per exemple, en el cas de l’escola bressol hi ha hagut alguna baixa 
d’alguna professora, poder-ne llogar una altra o ja sabeu que aquí a l’administració 
hem tingut alguna baixa, doncs tant significativa com la de la Teresita. També alguna 
baixa per embaràs com és el cas de l’Irene, on es va substituir diguem amb un 
treballador: el Paco Garcia. S’ha intentat no incomplir la llei, en casos d’autèntica 
necessitat diguem, però es clar, augmentar la dotació amb persones que podrien 
representar una nova brigada d’entrada ens suposa un impediment legal. Això no vol 
dir doncs que no es puguin buscar maneres, que és el que estem fent i s’està 
estudiant.  
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Aquí també es demana la qüestió del porta a porta, una qüestió que també s’està 
estudiant. Sabem que hi ha municipis que actualment ho han implantat, però d’entrada 
suposa a tot arreu un augment important de la despesa i suposa també augmentar la 
complicació de la gent que ho fa servir, que passa de tenir un contenidor on es pot 
deixar la deixalla amb horaris molt mes oberts, que no pas haver d’estar pendent d’un 
horari molt mes concret. La cosa té avantatges i inconvenients, evidentment no ens 
neguem a estudiar-ne l’implantació, però de moment no és una de les prioritats que 
considerem.  
 
Alguna altra sol·licitud com el pressupost participatiu, posar que la dotació que estigui 
prevista per inversions les decideixi a través d’una assemblea participativa, no és 
potser, tot i que estem oberts a les aportacions i suggeriments de tothom i de tota 
mena, però esclar els pressupostos son una qüestió tècnica i de l’equip de govern que 
és qui ha de decidir per exemple les inversions i ens basem en això.  
 
 
Intervé Isaac Peraire dient: En resposta a la nostra proposta i aportacions; un parell de 
coses: El pressupost participatiu, entenem que l’equip de govern té la obligació i dret de 
decidir, però pot posar a decisió de la població unes quantes i entre tots decidir-ho.  
 
Després de la comissió informativa on ja se’ns va donar, més o menys, aquesta resposta 
després de diferents anys de demanar el pressupost participatiu, aquest any vem tornar-
ho a demanar, el 25 de setembre de 2013, poder elaborar el pressupost de forma 
conjunta, i vist que les paraules són bones i bona predisposició, i sembla que algunes de 
les coses que proposem estan encabides dins el pressupost, ens agradaria que més que  
paraules, fossin partides més clares i que les aportacions realment hi són, proposem que 
puguem deixar l’aprovació del pressupost per un Ple extraordinari i acordar que les bones 
paraules siguin uns fets i puguem aprovar conjuntament un pressupost. Cosa que també 
seria històrica, tots els grups de l’ajuntament, tots els regidors de Prats un pressupost pel 
poble. Demanaríem poder fer aquest exercici. 
 
 
Respon l’Alcalde dient: La predisposió a escoltar no exclou que s’hagi d’aprovar en el ple 
allò que considerem que s’ha d’aprovar. Nosaltres voldríem fer moltes coses i posar 
moltes coses en el pressupost, segur que si fem una reunió amb ciutadans aquí tothom hi 
dirà la seva i nosaltres direm la nostra, però evidentment una cosa son els desitjos i l’altra 
és que t’enfrontes amb una sèrie de dificultats de falta de diners, evidentment,  i dificultats 
tècniques que t’obliguen a que un dia determinat doncs hi hagin d’haver uns 
pressupostos. Han d’estar en exposició, llavors ja no entraran a principi de gener. Vol dir 
que els pressupostos els aprovarem, bé els pretenem aprovar, sense que això impedeixi 
el que sempre hem fet, que es parlar del que convingui i no només bones paraules. La 
nostra intenció continua essent l’aprovació dels pressupostos. 
 
Continua Isaac Peraire dient: Pensem que sí que tècnicament es possible no aprovar-los i 
estudiar-los i reformar-los,  per això voldríem pensar que podem aportar, si no pot ser així 
nosaltres no podem dir que ens agrada el pressupost, perquè no ens agrada. No marca 
línies politiques, és un document que dóna a sensació que no el farem servir, com altres 
anys. Les partides es poden moure, tornen aparèixer les despeses diverses, i entenem 
que en alguns casos s’ha de deixar un marge, però n’hi ha que són realment grosses. Per 
nosaltres aquest pressupost en teoria és un document molt important per a l’ajuntament, 
però no ens agrada, perquè com he dit des de el 25 de setembre fem aportacions i volem 
que s’escoltin, però que també quedin plasmades.  
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5.- DESIGNACIÓ SECRETARI DEL JUTJAT DE PAU 
 
Atès que en els Jutjats de Pau de municipis de menys de 7.000 habitants, 
l’Ajuntament ha de nomenar una persona idònia per ocupar la Secretaria i ho 
ha de comunicar al Ministeri de Justícia per a la seva aprovació. 

 
Atès que de conformitat amb l’article 51 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, 
de Demarcació i de Planta Judicial, en els jutjats de pau ha de prestar servei 
personal dependent de l’ajuntament, sense perjudici de la normativa aplicable a 
l’exercici de la seva funció. 

 
Considerant que es van fer gestions entre el personal per conèixer qui pogués 
estar interessat en la secretaria del Jutjat de Pau.  

 
La candidata a la plaça és la següent: 

 
1. Na Blanca López Gost 
 
 

De conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i en concordança amb els articles 50 i 51 de la Llei 
38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i de Planta Judicial. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i quatre 
abstencions dels membres d’ERC, adopta els següents: 

 

ACORDS: 
 
Primer.- Nomenar a Blanca López Gost com a Secretària del Jutjat de Pau per 
considerar que és persona idònia per al desenvolupament de les funcions 
pròpies del càrrec, a partir del dia 3 de març, data de jubilació de l’actual 
secretari.  

 
Segon.- Comunicar aquest nomenament al Ministeri de Justícia als efectes de 
la seva aprovació, tal com estableix l’article 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de 
desembre. 

 
Tercer.- L’actual Secretari del Jutjat de Pau continuarà desenvolupant les 
seves funcions fins que es produeixi l’aprovació del nomenament per part del 
Ministeri de Justícia. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Les tesis aquí són molt clares, 
el dia 2 de març de 2014 es produirà la jubilació d’un empleat de l’ajuntament que està 
fent la tasca de secretaria del jutjat de pau i llavors aquesta persona s’ha de substituir. 
Com diu la llei, en els municipis de menys de 7000 habitants es l’ajuntament l’encarregat 
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de nomenar una nova persona i de proporcionar aquest servei, per tant tenint en compte 
això, nosaltres hem pensat que la candidata que  podria cobrir aquesta plaça és la Blanca 
López Gost i és el que proposaríem a partir del 3 de març de 2014, es produeixi aquest 
traspàs de competències.  
 
Anteriorment, des de l’1 de gener de 2014, la mateixa Blanca ja començarà a col·laborar 
amb en Toni Murillo per a fer el traspàs d’aquestes competències. El Toni s’ho combinarà 
perquè té vacances pendents per arreglar el traspàs. 
 
Aquí voldria afegir els canvis en el funcionament administratiu de l’ajuntament: es va 
incorporar una persona que feia unes hores al local del jovent, que va passar a fer també 
unes hores aquí a l’ajuntament perquè hi havia una baixa per maternitat de l’Irene. També 
feia menys hores la Sophie i la Teresita malauradament també està de baixa. Ara es 
produeix la reincorporació de l’Irene i la Sophie recuperarà la jornada amb més hores. Per 
tant, aquestes dues persones són les que s’encarregarien de bona part de les tasques 
que està fent actualment la Blanca López, la qual passaria a substituir el Toni Murillo.  
 
 
 
6.- ADHESIÓ AL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
 
Vist que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, per acord de Ple del dia 27 de març 
de 2013 es va adherir al Conveni per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i dades, subscrit entre el Consorci 
Localret i la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que en aquest acord es va establir com a despesa màxima per aquest 
Ajuntament, l’import de 21.130€ IVA inclòs, desglossat en els següents conceptes: 
 

LOT 1  SERVEI DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
LOT 2  SERVEI DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 
LOT 3  SERVEI DE DADES I D’ACCÉS A INTERNET 

 
Vist que segons l’escrit presentat pel Consorci Localret amb registre d’entrada 
número 579, que un cop revisada la facturació real resulta que existeix un 
desajust entra aquesta i la quantitat fixada com a despesa màxima de 5.531,05€. 
 
Vist que segons el certificat de la secretària interventora notificat a Localret en 
data 30 de setembre existeix consignació pressupostària suficient en les 
aplicacions del pressupost amb classificació econòmica de despeses 222.00. 
 
Vist allò que disposen l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, 
que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant 
ROAS), i  els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat 
de les administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i 
administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del 
Text Tefós de la llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords 
entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprova l’esmena del punt tercer de l’acord de data 27 de març de 2013 
esmentat a la part expositiva de la present resolució, i establir la despesa màxima 
que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès té previst destinar per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme Localret serà 
d’un import anual de 26.630€  IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen: 
 
 

LOT 1  SERVEI DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
LOT 2  SERVEI DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 
LOT 3  SERVEI DE DADES I D’ACCÉS A INTERNET 

 
 
Segon.- Assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient 
per a la prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 a 2015. 
 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i al Consorci 
Localret. 

 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: És l’adhesió al sistema de 
contractació centralitzada. Aquest sistema de contractació centralitzada es refereix als 
serveis de telecomunicacions de veu i telefonia mòbil i dades, subscrit entre el consorci 
localret i la diputació de Barcelona.  
 
Això ja ho vam comentar, també, el dia de la comissió; això ja s’havia aprovat 
anteriorment amb una quantitat que era 21.130€. Per part de localret es va requerir que la 
quantitat augmentés i es va posar un suplement de 5.531€ que ja estaven aprovats. 
Previsiblement no s’hauran de gastar tots, però posteriorment Localret va reclamar que 
en lloc d’aquest augment el que havíem de fer era tornar a aprovar tot el contracte.  
 
Per tant semblarà que aquest punt es va repetint, però toca aprovar el nou conveni amb 
la nova quantitat.   
 

 
 
7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia següents: 
 
 
 

- Decret núm. 57/2013 de data 23 de setembre de 2013 – Contractació urgent 
treballadora Escola Bressol “La Pitota” 
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-Decret núm. 58/2013 de data 25 de setembre de 2013 – Aprovació provisional 
Preu Públic. 
  

- Decret núm. 59/2013 de data 26 de setembre de 2013 – Aprovació factura. 
 

- Decret núm. 60/2013 de data 27 de setembre de 2013 – Autorització Pedalada 
popular II Trenca-Pedals. 
 

- Decret núm. 61/2013 de data 7 d’octubre de 2013 – Contractació urgent 
treballadora Centre de Dia. 
 

- Decret núm. 62/2013 de data 15 d’octubre de 2013 – Aprovació modificació de 
crèdits 4/2013.  
 

- Decret núm. 63/2013 de data 16 d’octubre de 2013 – Aprovació modifica ció de 
crèdits 5/2013. 

 
- Decret núm. 64/2013 de data 31 d’octubre de 2013 – Ampliació horari laboral 

treballadora Sala de Lectura. 
 

- Decret núm. 65/2013 de data 8 de novembre de 2013 – Aprovació factures. 
 

- Decret núm. 66/2013 de data 11 de novembre de 2013 – Autoritació divisió 
horitzontal. 
 

- Decret núm. 67/2013 de data 13 de novembre de 2013 – Servei gestió pàgina 
web. 

 
- Decret núm. 68/2013 de data 13 de novembre de 2013 – Liquidació taxa servei 

Centre de Dia. 
 

- Decret núm. 69/2013 de data 14 de novembre de 2013 – Autorització instal·lació 
placa gual. 

 
- Decret núm. 70/2013 de data 26 de novembre de 2013 – Finalització Pòlissa 

Tresoreria. 
 

- Decret núm. 71/2013 de data 28 de novembre de 2013 – Aprovació provisional 
preu públic tallers per gent gran. 

 
- Decret núm. 72/2013 de data 4 de desembre de 2013 – Aprovació provisional 

preu públic venda entrades concert dels Pets per la Festa Major. 
 

 
L’ajuntament es dóna per assabentat. 
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8.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN 
 
Es dóna compte de les Juntes de Govern següents: 
 
  
- Junta de govern del 30 d’agost de 2013. 
 
- Junta de govern del 6 de setembre de 2013. 
 
- Junta de govern del 20 de setembre de 2013. 
 
- Junta de govern del 4 d’octubre de 2013. 
 
- Junta de govern del 18 d’octubre de 2013. 

 
- Junta de govern del 15 de novembre de 2013. 

 
L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat. 

 
 
 

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a la MOCIÓ DE 
DRET A DECIDIR, no inclosa a l’ordre del dia per a sotmetre’l a coneixement 
de l’Ajuntament en Ple a l’empara de l’art. 91.4 del Reglament d’Organització i 
Funcionament de les Entitats Locals.  
 
La declaració d’urgència de l’assumpte en qüestió s’acorda per unanimitat. 
 
 
Moció presentada conjuntament pels grups de CIU i ERC 
 
- DRET A DECIDIR 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació 
catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per 
representants electes per la ciutadania de Prats de Lluçanès vol manifestar: 
 
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al 
Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de 
Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu. 
 
2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, 
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una 
realitat. 
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3. La seva crida a la ciutadania per què participi de manera activa, pacífica i en 
llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 

 
 

9.- INFORMACIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Alcalde: La primera informació és sobre la morositat, el tercer trimestre del 2013, 
d’acord amb el que estableix la llei 15/2010 de 5 de juliol, sobre les obligacions 
pendents i terminis. 
 
Aquí, els pagaments han sigut 235 i el total 328.364,21€ amb un termini de 31,16 dies. 
La comparativa amb el trimestre anterior es van pagar 242.000€, estem satisfets per 
l’augment significatiu. Aquesta es la informació oficial.  
 
 
2.- Yolanda Roset: Voldríem saber els plans de futur que hi ha de cara al 2014 del 
treball de cada regidor. Cada un podria exposar una mica els objectius que pretén 
assolir el 2014, i les línies d’actuació en cada sector. 
 
Respon l’Alcalde: En prenem nota i cada regidor farà una llista de prioritats i pla de 
treball que es farà, i fer-ho arribar a través de la manera oportuna. 
 
Continua la regidora dient: Si hi ha algú que ja pot dir-ho ara ho agrairíem, sinó 
esperarem la resposta. 
 
Respon l’Alcalde: Es clar, aquí no que no tenim les línies d’actuació, i seria una mica 
improvisar.  
 
Intervé el regidor Pep Cruells: Com sabeu hi ha un pla de senyalització a fer, un 
projecte, que la Sara té una partida important d’uns 20.000€ que es tirarà endavant tan 
ràpid com es pugui. Perquè el tema de la carretera i accessos ha variat i aquest 
projecte fa gairebé un any que està aquí, però faltaven els diners. És un projecte 
engrescador, maco i hem de mirar que arribin els diners per ser una de les primeres 
coses a fer, així com l’enllumenat. Són aquestes dues grans prioritats, n’hi ha més 
però aquestes les principals.  
 
 
3.- Ramon Font: Ens agradaria que expliquéssiu una mica com està el tema de la 
concessió del bar i manteniment del pavelló. 
 
Intervé Joan Ferrer: Com sabeu la Isabel Martin va renunciar a la concessió, perquè 
no sortia amb el bar, havia minvat molt el tema de vendes. Vam tenir una reunió amb 
ella dient que en comptes de haver-hi 4 persones, n’hi hagi sols una, i limitar els 
horaris. No va ser possible i van presentar una carta de renuncia que es farà efectiva 
el mes de març. Nosaltres hem intentat treballar, perquè sabem que el servei és molt 
millorable i estem intentant trobar la solució dins els marcs legals que permet la llei. 
 
 
4.-Ramon Font: Continuant amb el pavelló, el que es el tema del terra, com està? 
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Joan Ferrer: Aquest tema també el vam parlar a l’altre ple. Hi ha un estudi fet per la 
Diputació on es valora tots els pros i contres de cada superfície. N’hi ha una que 
sembla que està per sobre de totes les altres, de totes maneres les associacions volen 
un tipus de terra, i a mi m’agradaria que abans de prendre una decisió s’arribés a un 
consens amb totes aquestes associacions, cosa que sembla difícil. Si això 
s’aconseguís, intentaríem de totes maneres aconseguir els recursos per poder tirar-ho 
endavant, així com altres coses que convenen com son els vidres i alguna modificació 
de degoters. La prioritat però es el terra, arribant a consens.  
 
Cada associació, per l’esport que practica vol un determinat terra, sabem que es fan 
festes, etc. Tothom hauria d’afluixar una mica i arribar a consens serà complicat. 
 
 
5.- Isaac Peraire: Referent a la piscina, la concessió del servei de bar, en teoria l’any 
passat s’havia d’obrir la convocatòria però pel tema d’obres no es va fer, per tant, com 
es planteja aquest tema? 
 
Joan Ferrer: Possiblement es faci una concessió diferent a la d’aquest any i pot ser 
que englobi altres coses, no ho tenim decidit, però ens ajustarem al que marca la llei i 
decidirem com ho fem. Per exemple, podria englobar piscina i pavelló, no dic que 
sigui, així però podria ser. 
 
 
6.- Judit Pons: En referència a l’altre ple, sobre la comunicació i com s’està treballant, 
si ens ho podeu fer arribar el pla? 
 
Alcalde: Properament us mirarem de convocar per parlar-ne i comentar-lo. 
 
Intervé la regidora Judit Pons: El món 2.0 és vital amb una situació com és 
l’ajuntament i tenim diferents propostes a fer. Com és el ple, ara mateix som pocs, 
podríem retransmetre-la via web o acostar més la tasca d’aquí a tots els ciutadans. 
 
 
7.- Ramon Font: Ens agradaria també que ens diguéssiu el tema de la Fira de Santa 
Llúcia com ha anat. 
 
Respon l’Alcalde: Aquest any crec que coincidirem bastant amb que va ser un èxit molt 
important.  Som conscients que el temps hi va ajudar, evidentment va fer un dia 
extraordinari i per tant hi va ajudar, però no és l’únic motiu de l’èxit extraordinari. Sinó 
que per exemple, les noves comunicacions són un fet importantissim que ajuda a 
molta gent que li feia mandra venir a Prats o ja ho descartava d’entrada, doncs ara 
vingui molta més gent. O gent que ja venia però venia un cop a l’any, ara no els hi fa 
tanta mandra i venen cinc cops a l’any. En aquest cas, entre temps i comunicacions la 
cosa va ajudar.  
 
A més, pensem honestament, o no tant, que des de l’organització  es va dur a terme 
una tasca molt bona de cara a aconseguir l’èxit de la fira. Es van fer coses, com la 
Banda del Prat que van ser un èxit molt espectacular, no només amb la part del matí, 
que també, sinó inclús amb l’actuació de després de dinar, on es van reunir unes 200 
persones en una hora gairebé intempestiva. Tot això va fer que el dia de la fira es 
mogués molta gent i tothom amb molta satisfacció.  
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També la part dedicada als artesans, que tot el matí van moure molta gent; el concert 
de l’escola de música, que també va moure molta gent al passeig, i activitats típiques 
com el bestiar. Tot plegat va ser molt bo i amb molta satisfacció i participació. 
 
Continua el regidor dient: Ens podríeu passar una mica d’informe de les parades que 
van passar, etc. Moltes gràcies. 
 
 
8.- Isaac Peraire: La següent pregunta és sobre un tema que tenim encallat sobre el 
projecte educatiu de poble. No se si hi ha alguna cosa a dir sobre això. 
 
Respon el regidor Jordi Batriu: Sí, ja havíem començat i m’agradaria doncs tornar-ho a 
reprendre. Perquè inclús amb l’últim consell escolar, parlant-ne una miqueta amb 
membres, i amb l’anterior, algunes coses no van quedar clares, sobretot amb el tema 
dels camins, dubtes i tema econòmic; perquè ens hem de gastar aquests diners, etc. 
Abans de llençar-nos, doncs potser s’hauria de reformular o explicar més bé. Ens 
hauríem de tornar a reunir per no començar malament. Bàsicament perquè alguns 
comentaris que han fet alguns membres del consell escolar no ho tenen del tot clar. 
Em posaré en contacte amb ella, per enfocar-ho més bé i reprendre-ho.  
 
Intervé la regidora Yolanda Roset: Al consell escolar municipal vam acordar que ens 
tornaríem a reunir, també com fèiem arribar aquesta informació als diferents sectors, 
però també si veiem la necessitat de projecte educatiu o si no, ens hauríem de posar 
d’acord de si val la pena tirar-ho endavant, amb quines iniciatives comencem o si no. 
Una miqueta estar tots en la mateixa postura, de si realment volem tirar endavant 
aquest projecte. 
 
Continua el regidor Jordi Batriu: Correcte, o sigui d’una banda els camins educatius a 
veure com surten i d’altra banda doncs, com bé has dit tu, a nivell de Lluçanès a veure 
si es possible fer-ho a Prats. 
 
 
9.- Isaac Peraire: Al POUM tenim alguna novetat o alguna cosa a dir? 
 
Respon el regidor Pep Cruells: Doncs sí, està apunt de portar-lo urbanisme amb els 
seus corresponents convenis, que ens hi donin el vist-i-plau i tot seguit feríem 
l’aprovació provisional.  
 
Isaac Peraire:  Però hi ha al·legacions per respondre. Puc parlar per les d’Esquerra 
Republicana. 
 
Pep Cruells: Evidentment que sí, el que passa es que les al·legacions, com que s’han 
arreglat, s’han de contestar en el moment de l’aprovació provisional. No les hem de 
contestar ni abans ni després. S’han tingut molt en compte i no forçosament les hem 
de contestar al cap de dos mesos, ni tres ni quatre. S’ha de treballar sobre tot el tema i 
penso que s’ha fet una bona feina i fa quatre dies que esta aquí, ja et dic per enviar a 
urbanisme. Llavors doncs si urbanisme ens dona el vist-i-plau o hi ha alguna petita 
observació, contestarem a totes les al·legacions i direm si senyor això s’ha inclòs tal 
com havíem dit inicialment. O sigui que no hi ha una data per contestar. Això és el que 
diuen els tècnics. 
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Isaac Peraire: Que consti en acta que no hi estem gens d’acord en que no es pugui 
contestar, parlo com a grup municipal però també com altres particulars que poden 
haver fet al·legacions i que no les tenen. Un POUM ha de ser una eina que tothom ha 
de sentir seva i que consti que nosaltres no hi estem gens d’acord. Malgrat ho puguin 
dir alguns tècnics, nosaltres volem deixar constància que els polítics no haurien de 
deixar que passes això.  
 
10.- Isaac Peraire: La següent pregunta, que la faig jo mateix és sobre el consorci del 
Lluçanès, en una entrevista es parlava de canvis en els treballadors. Ens pot explicar 
Lluís que passa una mica de la situació global i que passa amb la política de personal 
al Consorci? 
 
Respon l’Alcalde: El Consorci esta en una situació que s’està buscant la seva viabilitat 
i s’ha de tenir en compte que la prioritat és mantenir-lo. Això amb dues paraules seria 
aquesta la resposta. A partir d’aquí hi ha problemes per quadrar els pressupostos. 
D’una banda hi ha manca de liquiditat, que afecta una mica a totes les institucions 
però molt més al Consorci, perquè no té uns ingressos directes sinó que depèn 
totalment de les subvencions i aquestes en el cas de la Generalitat tarden mesos, 
gairebé anys a arribar. I això ha provocat una sèrie de problemes econòmics, que ens  
venim referint des de fa temps i temps. Ens ha portat a fer diverses reunions amb 
l’ajuntament, els alcaldes, persones del consorci, etc, per veure quina viabilitat pot 
tenir.  
 
Aquesta viabilitat s’ha plantejat a la Diputació i aquesta ha sigut durant temps rehàcia 
a ajudar al consorci, perquè la teoria o idea de la Diputació és suprimir els Consorcis, 
tal com ho han anat fent. En el nostre cas finalment es va poder arribar a un acord de 
que la Diputació es faria càrrec diguem d’una sèrie de diners que ara tenim 
endarrerits, entre altres coses hi havia una pòlissa de crèdit que en els moments més 
brillants del consorci que van venir ingressos per tot arreu el crèdit era de 300.000€ i 
aquesta pòlissa ja fa temps que l’entitat es nega a renovar-la i les altres entitats no 
volen ni començar-ne a parlar de cara a aconseguir-ne una altra.  
 
Amb això ens hem anat endarrerint i ens hem hagut d’anar rebaixant de mica en mica i 
això ha provocat que s’acumulessin encara més deutes i persones del Lluçanès que 
ho necessiten per les empreses no se’ls hi pot pagar. Hi ha un acord amb la Diputació 
on es demana que hi hagi un ajustament de personal realment al que es necessita per 
tirar-lo endavant. Aquest estudi s’ha fet i se’n va parlar amb la part sindical. En principi 
hi ha un acord i falta acabar de tirar endavant la idea que bàsicament és de que hi ha 
una mínima reducció de personal, però a la resta de personal que conserva el lloc de 
treball, se li resta una part mínima de les hores de treball i per tant del seu sou, en un 
promig del 20%. 
 
 
11.-Isaac Peraire: Per continuar; amb temes comarcals, com està la reclamació de la 
comarca des de la teva posició? 
 
Respon l’Alcalde: La reclamació de moment no hi ha novetats. S’està produint, bueno 
està presentada la petició oficial, no hi ha cap resposta. S’han fet per totes les parts, tu 
tampoc n’ets aliè, les gestions que cadascú ha pogut perquè la resposta que ha vist 
sent positiva i aquí estem. 
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Respon el regidor Isaac Peraire: No en som gens aliens, al contrari, que estem en ple 
interès. Se’n parla i se’n parla i es reclama.  
 
 
12.-Isaac Peraire: Canviant radicalment de tema, també perquè va aparèixer en una 
carta d’opinió: s’ha sabut i ha corregut la veu sobre les fumigacions àrees al territori, 
que si a Merlès i a la Bassa, no s’ha de crear cap tipus d’alarmisme, perquè s’hi fa 
totes les proves però sabeu que hi ha hagut aquesta fumigació. I que poden crear una 
inquietud a algú. Llavors la pregunta és quin control es porta des de la Mancomunitat 
d’aigües d’aquestes fumigacions, que podríem entrar en debat també de si son 
necessàries. 
 
Respon l’Alcalde: Jo si son necessàries o no, no hi entraré en el debat. No sóc qui i se 
que tots els pagesos, o gairebé tots ho demanen. La gran majoria de pagesos ho 
demanen i la generalitat i els seus tècnics que en saben també molt mes que jo 
decideixen que els pagesos tenen raó i les fumigacions s’ha de fer. A part si que veig 
que els boscos estan com estan.  
 
A partir d’aquí la generalitat decideix fer-ho i ho fa. Té un calendari anual; aquest any 
toca aquí, l’altre toca allà. Ho van fent de manera que cada X anys es repeteix la tasca 
aquesta. En el cas concret que tu esmentes aquest any no va tocar al terme de Prats 
sinó que va tocar al terme de Merlès. No cal dir que la Generalitat actua amb totes les 
garanties que els seus serveis disposen.  
 
Nosaltres fent-nos ressò del comentari que tu dius se’ls hi va demanar, ells van 
contestar. Vam esmentar que allà tenim la bassa d’aigua de Prats, per tant, encara 
que es veritat que no es el nostre municipi, es d’on trèiem l’aigua. Diu que ells la 
qüestió de les aigües i les rieres les tenen molt presents i que no actuen a menys, 
diuen, de 500 metres, jo no se assegurar si van passar a 490 o a 510, però ells diuen 
això. 
 
Nosaltres encara com a més seguretat vam demanar les anàlisis que efectivament 
com és lògic Sorea fa habitualment de l’aigua. Els resultats han estat absolutament 
positius diguem, hem insistit encara per més seguretat de que si alguna d’aquestes 
partícules algun dia de pluja pogués anar a parar a la bassa, etc, de que s’insisteixi en 
fer noves mesures i a més a més estudiant el cas dels pesticides, que de memòria, 
crec que son d’un 0,5% del líquid que realment es tira. Hem fet tot això que ens 
sembla que és el que toca per obligació i també crec que hem actuat amb prou marge 
de seguretat. 
 
 
13.- Intervé la regidora Yolanda Roset: Una altra pregunta era sobre el museu 
municipal, que he vist que obríeu un comunicat a diferents mitjans de comunicació, és 
per saber quin pla teniu i quins objectius hi ha pel museu. 
 
Respon l’Alcalde: d’entrada s’ha fet un manteniment habitual a totes les moltes 
instal·lacions municipals, el museu era una instal·lació que feia més temps on no 
s’havia fet una actuació, si que evidentment s’hi feina manteniment i neteja, però no 
una actuació de reparació, que en aquest cas si que es va fer. Això d’entrada no té a 
veure amb l’activitat del museu, que és l’habitual i està obert al públic. El que no hi ha 
és personal per allà baix, però si que qualsevol persona que vingui a l’ajuntament 
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demanant per anar al museu és acompanyada. O sigui que l’activitat és la de sempre i 
s’han fet unes obres de manteniment. 
 
 
14.- Judit Pons: Si ens poguéssiu explicar el tema del club de jubilats. 
 
Respon l’Alcalde: Aquest tema com sabeu te varies ramificacions: la primera és que 
aquest estava situat en espais d’una entitat de crèdit en seu moment, després va 
passar a ser d’una Fundació, després aquesta Fundació d’alguna manera sen va voler 
desentendre i es va dir que teníem dues opcions: tancar les instal·lacions o fer-nos-en 
càrrec nosaltres. Nosaltres vam pensar que ens en faríem càrrec nosaltres sospesant 
pros i contres ja que molta gent del poble en sortiria beneficiada. No se si va ser un 
signe del cel o com va anar, però en el moment en que nosaltres en n’havíem de fer 
càrrec i va haver un terrabastall meteorològic, que va fer que la teulada quedés en 
males condicions, les plaques espatllades, etc. Ens vam assabentar que havia passat 
alguna vegada, però als anteriors propietaris només havien canviat quatre plaques i no 
actuar en la teulada. Això si no s’arregla no en traiem res. 
 
Davant de tot això el que no podíem permetre era que els molts jubilats del poble 
quedessin sense un lloc on reunir-se i es va buscar un lloc provisional; el centre de 
dia. Algun espai posterior i llavors s’han ampliat amb les entitats que els tenien com 
usuaris, ja que en el moment de fer alguna festa a les instal·lacions provisionals 
primeres, eren insuficients. Això ha portat a que s’hagin fet obres per comunicar tot 
l’espai i de moment la cosa esta així. 
 
La cosa d’aquí està que nosaltres hem anat veien que la Fundació té molts fronts 
oberts i no ens ho solucionaran amb quatre dies, si que es veritat que van pujar 
tècnics de la mateixa fundació que van dir que s’havia d’arreglar el sostre, però hi ha el 
petit problema que no tenen diners. Però com que devia estar assegurat van pujar 
tècnics de l’assegurança i van fer l’informe. Pensem que aquesta assegurança deu 
tenir algunes limitacions, o un import màxim o una franquícia, que llavors d’alguna 
manera han de negociar alhora d’arreglar això, i determinar que ha de posar 
l’assegurança i que hauria de posar la fundació.   
 
En el moment en que puguin solucionar això contem amb la idea de continuar això tal 
com estava però a mitja termini intentar convertir-ho en la biblioteca ja que com hem 
comentat l’anem passejant. S’han estudiat diferents alternatives per la biblioteca tenint 
en compte les subvencions. Hi havia un pressupost d’ 1.300.000€ per fer-la, si 
tinguéssim això no tindríem problemes. No tenim tampoc nassos de demanar això a 
ningú. Avui dia no podem gastar 1.300.000€ a Prats per fer una biblioteca, però si que 
a aquest local seria adient fer-hi una biblioteca molt adequada a les necessitats locals.  
 
A més a més podria ser compatible amb que els avis hi poguessin desenvolupar una 
sèrie d’activitats. Tenint en compte el lloc actual de la biblioteca s’hauria d’estudiar. 
 
El primer problema ara és que s’ha d’arreglar el sostre. A partir d’aquí hem 
d’aconseguir que ens facin una sessió per molts anys. Ens ho van cedir de moment 
per un any prorrogable. Per això no aconseguirem que cap institució ens hi posi 
diners. És evident. Llavors nosaltres un cop ho tinguéssim arreglat hauríem 
d’aconseguir que ens fessin una sessió a llarg termini, com a mínim 20 anys o 25, i a 
partir d’aquí continuar. Provisionalment estem allà. 
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Continua la regidora Judit Pons dient: Sobre la provisionalitat quan vulgueu nosaltres 
estem oberts, si voleu que ens assentem a pensar els espais, tots els que hi ha, 11 
caps segur que pensen més que 6, de com podria anar tot, nosaltres estem obert i 
encantats. 
 
 
15.- Isaac Peraire: Sobre un tema que amb el risc de també equivocar-me, perquè ho 
havia de preguntar a la Montse Juvanteny, sobre el projecte jove empren, creia que 
teníem una reunió pendent. 
 
Contesta la regidora Ariadna Ponsa: Ho he demanat i m’han dit que de moment no hi 
ha res pendent. 
 
 
16.- Isaac Peraire: De la intervenció arqueològica de la Coma del Forn i Galobardes, 
que tenim pendents respostes, no se si heu esbrinat de que es tracta. 
 
Respon l’Alcalde: De moment no hem averiguat. Ho tenim apuntat, però no sé 
aquestes intervencions si afectaven a gaire temps o no. De moment no ho sabem. 
 
 
17.- Isaac Peraire: I la última pregunta és en referència, que avui n’hem fet varies, que 
va sortir al nou 9 que després l’ urbanització UA7 s’aniria per la del PP2. Pel que ens 
consta la UA7 està acabada, això vol dir que la del PP2 s’obre, o quin es el pla sobre 
això? 
 
Respon l’Alcalde: Jo vull manifestar una satisfacció d’entrada perquè l’entrevista la vas 
llegir. Això queda clar.  
 
Continua el regidor Pep Cruells: Bé, de moment l’UA7 s’ha pogut tirar endavant, i 
dema començaran a fer voreres que queda poca cosa.  
 
El PP2 el tenim preparat amb el tema del transformador nou, que ja esta calculat. El 
PP2 és un projecte igual de l’any 2000 i evidentment allà hi ha un 80% que és d’un 
propietari, i amb aquest ja n’hem parlat una mica, però jo dir ara una data evidentment 
que m’agradaria i penso treballar-hi d’ara a final de la legislatura, i se n’ha parlat amb 
l’arquitecte municipal de buscar unes miques de solucions per fer-ho una mica viable. 
Vol dir que no tenim que urbanitzar tot el PP2 perquè és enorme. S’hauria de buscar, 
una alternativa per poder donar servei als veïns, que se’l mereixen com els primers 
d’allà dalt.  
 
És una feina complexa, però la gent ja ho sap que quan acabem l’UA7, que acabar 
l’UA7 vol dir pagar-lo i cobrar-lo, començarem a desempolvar el projecte, que hi deu 
haver molta pols a sobre i actualitzar-lo a la normativa d’ara, i començar a parlar amb 
la gent. Així es podria donar peu a que la gent tingués aquest servei que veritablement 
necessiten i que els propietaris poguessin en un moment donat, vendre parcel·les. 
 
Ja que amb la nova llei si una parcel·la no està urbanitzada no es pot vendre. Per tant 
doncs també obriríem les portes aquí a Prats a vendre nous solars. Però primer hem 
d’acabar aquesta feina, ben acabada i després posar el nou projecte a la normativa 
d’ara perquè esta desfassadíssim, no amb l’obra civil però si amb la d’enllumenat. És 
també el que es va haver de fer amb l’UA7. Però evidentment hi hem de treballar. 
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Isaac Peraire: L’últim comentari després de les preguntes és desitjar-vos a tots unes 
bones festes. 
 
Respon l’Alcalde dient: En el qual ens adherim.  
 
 
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 
 


