
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.  : 4/2014 
Caràcter : ordinari 
Data :  2 de juliol de 2014 
Horari : 19,30 h a 21 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 
Montserrat Juvanteny i Canal  regidora 
Ramon Font i Coma   regidor 
Judit Pons i Baños    regidora 
Yolanda Roset i Aligué   regidora 
 
S’ha excusat d’assistir-hi : 
 
Cap 
 
Secretari Interventor 
 
Jaume Miró i Herms 
 
 
 
Ordre del dia 
 

I. PART RESOLUTIVA 
 

1.- Aprovació de les actes de Ple anteriors 
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia 
3.- Donar compte de les Juntes de Govern 
4.- Ratificació decret d’alcaldia número 18 de 28/3/2014 
5.- Aprovació festes locals 2015 
6.- Modificació beneficis fiscals de concessió potestativa en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres 
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7.- Aprovació inicial Plec de clàusules administratives generals de contractació de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès mitjançant l’adopció del Plec de caràcter 
estàndard aprovat per la Diputació de Barcelona 
8.- Modificació de crèdit 4/2014 
 

 
II. PART DE CONTROL 

 
 
1.- Mocions 
2.- Informacions 
3.- Precs i preguntes 
 
 
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 
 
 
Vistes les actes de les sessions anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple en 
data: 
 

- 26 de març de 2014 
- 30 d’abril de 2014 

 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable dels deu membres presents acorda 
aprovar-les íntegrament. 
 
 
 
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia següents: 
 
 

- Decret núm. 15/2014 de data 17 de març de 2014 – Autorització marxa cicloturista 
JUFRE – RIUPRIMER. 

 
- Decret núm. 16/2014 de data 19 de març de 2014 – Aprovació devolució aval 

“...Pavelló esportiu...”. 
 

- Decret núm. 17/2014 de data 26 de març de 2014 – Autorització llicència activitat. 
 

- Decret núm. 18/2014 (Ratificació) 
 

- Decret núm. 19/2014 de data 31 de març de 2014 – Donar compte de la liquidació 
del Pressupost General 2013.  
 

- Decret núm. 20/2014 de data 3 d’abril de 2014 – Compensació IBI per cessió 
terreny per pàrquing municipal. 
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- Decret núm. 21/2014 de data 3 d’abril de 2014 – Compensació IBI per cessió 

terreny per pàrquing municipal. 
 

- Decret núm. 22/2014 de data 3 d’abril de 2014 – Compensació IBI per cessió 
terreny per pàrquing municipal. 

 
- Decret núm. 23/2014 de data 3 d’abril de 2014 – Compensació IBI per cessió 

terreny per pàrquing municipal. 
 

- Decret núm. 24/2014 de data 3 d’abril de 2014 – Compensació IBI per conveni 
urbanístic. 
 

- Decret núm. 25/2014 de data 3 d’abril de 2014 – Sol·licitud assistència jurídica, 
tècnica i econòmica a la Diputació de Barcelona, defensa judicial 

 
- Decret núm. 26/2014 de data 9 d’abril de 2014 – Autorització activitat informàtica 

a la Plaça Nova, 1. 
 

- Decret núm. 27/2014 de data 11 d’abril de 2014 – Aprovació sol·licitud subvenció 
per a l’actuació “Rehabilitació del Pavelló d’Esports Municipal”. 

 
- Decret núm. 28/2014 de data 15 d’abril de 2014 – Incoació expedient per adopció 

de protecció de la legalitat i prendre mesures de restauració de la realitat física 
alterada i de l’ordre jurídic alterat per la instal·lació de plaques solars a l’immoble 
situat a l’Avinguda Pompeu Fabra, 6. 

 
- Decret núm. 29/2014 de data 15 d’abril de 2014 – Incoació expedient per adopció 

de protecció de la legalitat i prendre mesures de restauració de la realitat física 
alterada per les obres realitzades en l’immoble siatuat al carrer Bonasort, 34. 

 
- Decret núm. 30/2014 de data 25 d’abril de 2014 – Autorització pas per trobada de 

clàssics de Balsareny. 
 

- Decret núm. 31/2014 de data 25 d’abril de 2014 – Autorització pas pel municipi de 
la XXI Caminada Popular de Sant Feliu Sasserra. 

 
- Decret núm. 32/2014 de data 30 d’abril de 2014 – Retornar aval bancari garantia 

UA7. 
 

- Decret núm. 33/2014 de data 30 d’abril de 2014 – Autorització de nomenament 
per acumulació de la plaça de secretaria-intervenció de l’ Ajuntament a la del 
secretari-interventor de l’Ajuntament de Castellterçol. 

 
- Decret núm. 34/2014 de data 30 d’abril de 2014 – Autorització col·locació placa de 

gual. 
 

- Decret núm. 35/2014 de data 6 de maig de 2014 – Autorització instal·lació parada 
per a la venda de petards els dies del 8 al 14 de maig de 2014. 



 

 4 

 
- Decret núm. 36/2014 de data 9 de maig de 2014 – Aprovació Programa anual 

2014 del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de Propietaris Forestals del 
Lluçanès. 

 
- Decret núm. 37/2014 de data 14 de maig de 2014 – Autorització celebració cursa 

anomenada “V CRITERIUM DE NAVÀS” el dia 1 de juny de 2014. 
 

- Decret núm. 38/2014 de data 15 de maig de 2014 – Autorització celebració del 
Trial Social el dia 29 de juny de 2014, amb motiu de les festes de Sant Joan i 
Elois. 

 
- Decret núm. 39/2014 de data 16 de maig de 2014 – Denegació, d’acord amb les 

indicacions de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, la 
llicència d’ocupació per la instal·lació de taules i cadires en l’espai de la botiga “El 
Bon gust”. 

 
- Decret núm. 40/2014 de data 23 de maig de 2014 – Devolució aval bancari, 

garantia obres UA7. 
 

- Decret núm. 41/2014 de data 23 de maig de 2014 – Devolució aval bancari, 
garantia obres UA7. 

- Decret núm. 42/2014 de data 28 de maig de 2014 – Autorització de la II Marxa 
Jofre Riuprimer (curta) el dia 29 de juny de 2014, que durà a terme la Unió Ciclista 
de Vic. 

 
- Decret núm. 43/2014 de data 29 de maig de 2014 – Autorització celebració de la II 

Marxa Jofre Riuprimer (llarga) el dia 29 de juny de 2014. 
 

- Decret núm. 44/2014 de data 30 de maig de 2014 – Autorització instal·lació rètol 
publicitari al carrer Major, 26. 

 
- Decret núm. 45/2014 de data 3 de juny de 2014 – Autorització instal·lació taules i 

cadires davant l’establiment “El Bon gust”. 
 

- Decret núm. 46/2014 de data 3 de juny de 2014 – Autorització instal·lació parada 
venda de petards, els dies del 18 al 23 de juny de 2014. 

 
- Decret núm. 47/2014 de data 4 de juny de 2014 – Acta de comprovació favorable 

café teatre. 
 

- Decret núm. 48/2014 de data 4 de juny de 2014 – Delegació signatures del 
secretari interventor. 

 
- Decret núm. 49/2014 de data 4 de juny de 2014 – Autorització activitat floristeria, 

electrodomèstics i menage. 
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- Decret núm. 50/2014 de data 11 de juny de 2014 – Deixar sense efecte l’acord 
primer del decret 9/2014 i procedir al seu arxiu. 

 
- Decret núm. 51/2014 de data 12 de juny de 2014 – Autorització divisió horitzontal. 

 
- Decret núm. 52/2014 de data 12 de juny de 2014 – Sol·licitud al Servei 

d’Ocupació del Consorci del Lluçanès la realització del procés selectiu per cobrir 
els llocs de treball de peó de brigada i personal de suport al centre de dia. 

 
- Decret núm. 53/2014 de data 13 de juny de 2014 – Devolució garantia de les 

obres ordinàries de complementació i dotació de serveis urbanístics del sector 
dels carrers Hospital, Ctra de Sabadell, Oristà, Perafita i Manresa (2a etapa, àmbit 
A). 

 
- Decret núm. 54/2014 de data 16 de juny de 2014 – Autorització pas de la cursa 

anomenada “ANBASO BIKE SERIES” el dia 20 de juliol de 2014. 
 
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN 
 
Es dóna compte de les Actes de les Juntes de Govern següents: 
 
  
- Acta de la Junta de govern del 7 de març de 2014. 
 
- Acta de la Junta de govern del 21 de març de 2014. 
 
- Acta de la Junta de govern del 4 d’abril de 2014. 
 
- Acta de la Junta de govern del 26 d’abril de 2014. 
 
- Acta de la Junta de govern del 2 de maig de 2014. 

 
- Acta de la Junta de govern del 16 de maig de 2014. 

 
- Acta de la Junta de govern del 30 de maig de 2014. 

 
L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat. 
 
 
 
4.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 18 DE 28-3-14 
 
Vista la resolució d’Alcaldia de data 28 de març de 2014 que literalment diu 
així: 
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“DECRET NÚM. 18/2014 
 
Vista la Orden HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació prevista a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
d’abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Vist l’article 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 d’abril, que estableix la obligació de 
remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini,  
 
Vista la memòria d’Alcaldia amb la previsió pressupostària a mitja termini, entre 
2015-2017, per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la previsió pressupostària per als propers anys, d’acord amb el detall 
següent: 
 

	  	   Any	  2014	   Any	  2015	   Any	  2016	   Any	  2017	  
INGRESSOS	   2.013.685,00	   1.946.685,00	   1.946.685,00	   1.946.685,00	  

Corrents	  	   1.946.685,00	   1.946.685,00	   1.946.685,00	   1.946.685,00	  
Capital	   67.000,00	   0	   0	   0	  

Financers	   0,00	   0	   0	   0	  
DESPESES	   2.013.685,00	   1.946.685,04	   1.946.685,00	   1.946.685,00	  

Corrents	  	   1.770.945,00	   1.770.945,00	   1.770.945,00	   1.770.945,00	  

Capital	   132.900,00	   72.273,88	   118.303,86	   133.418,61	  
Financeres	   109.840,00	   103.466,16	   57.436,14	   42.321,39	  

SALDO	  OPERACIONS	  NO	  
FINANCERES	   109.840,00	   103.466,16	   57.436,14	   42.321,39	  
Ajustaments	  SEC	  95	   24.154,00	   	  	   	  	   	  	  

Capacitat	  o	  necessitat	  de	  
finançament	   133.994,00	   103.466,16	   57.436,14	   42.321,39	  

DEUTE	  VIU	  A	  31/12	   275.208,96	   155.966,22	   91.100,05	   48.778,66	  
A	  llarg	  termini	   	  	   	  	   	  	   	  	  

A	  curt	  termini	   275.208,96	   155966,22	   91100,05	   48778,66	  

Ratiu	  deute	  viu/ingressos	  
corrents	   0,14	   0,08	   0,05	   0,03	  

 
Segon.- Trametre aquestes dades al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.  
Tercer.- Ratificar, si s’escau, aquesta resolució en el proper Ple de la Corporació”. 
 

 
L’Ajuntament en Ple amb el vot favorable de sis membres de CIU i cinc 
abstencions del grup d’ERC s’adopta el següent 
 
ACORD: 
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Únic.- Ratificar la resolució d’Alcaldia de data 28 de març de 2014, tal com més 
amunt es transcriu. 
 
 
5.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2015 
 
 
Vista la sol·licitud del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya per la qual es demanen les Festes Locals per a l’any 2015. 

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

 
 

ACORDS: 
  

Primer.- Aprovar les següents Festes Locals per a l’any 2015: 
 
- 22 de gener - dijous 
- 25 de juny - dijous 
 

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
6.- MODIFICACIÓ BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVA EN 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
 
En data 30 d’octubre de 2013 es van aprovar provisionalment les ordenances 
fiscals reguladores de tributs municipals per l’exercici 2014, atès que en el 
període d’exposició pública no es van presentar reclamacions van restar 
aprovades definitivament publicades en el BOPB de data 23 de desembre de 
2013.  

 
En el text vigent de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres hi figuren les següents bonificacions 
potestatives: 

 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
5.- Per promocionar la implantació d’activitats Industrials s’acorden les següents bonificacions:  
a) Bonificació del 90% de la quota per les empreses que fomentin l’ocupació a partir de la creació 
de 15 llocs de treball.  
b) Bonificació del 80% de la quota per les activitats que es traslladin a la zona industrial i que fins al 
moment o exercien l’activitat dins el casc urbà.  
c) Bonificació del 70% de la quota per les empreses que fomentin l’ocupació. Aquesta 
correspondrà a l’ajuntament en Ple i s’acordarà prèvia la sol·licitud del subjecte passiu, per vot 
favorable de la majoria simple dels seus membres.  
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Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, 
instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit i l’interessat no 
hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació 
d’import superior.  
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial 
desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal.  
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de 
presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha 
d’entendre’s desestimada.  
 
 

Atès que des de la regidoria de Promoció Econòmica es vol continuar impulsant 
la creació de noves empreses facilitant la seva instal·lació en el municipi, s’ha 
optat per introduir modificacions en les bonificacions potestatives a l’ICIO en 
aquest sentit  augmentant les quanties de les bonificacions, proposant  la  
següent   redacció: 
 

 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
5.- Per promocionar la implantació d’activitats Industrials, comercials i econòmiques s’acorden les 
següents bonificacions:  
a) Bonificació del 95% de la quota per les empreses de nova creació. 
b) Bonificació del 95% de la quota per les empreses que fomentin l’ocupació a partir de la creació 
de 5 llocs de treball.  
c) Bonificació del 80% de la quota per les activitats que es traslladin a la zona industrial i que fins al 
moment o exercien l’activitat dins el casc urbà.  
Aquestes bonificacions correspondrà a l’ajuntament en Ple el seu atorgament prèvia la sol·licitud 
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.  
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, 
instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit i l’interessat no 
hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació 
d’import superior.  
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial 
desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal.  
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de 
presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha 
d’entendre’s desestimada.  
 

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

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6è de l’Ordenança 
fiscal núm. 5 reguladora del impost sobre construccions instal·lacions i obres 
pel que respecte a la bonificació fiscal de concessió potestativa, aprovada en el 
ple de 30 d’octubre de 2013 d’aprovació de les ordenances fiscals 2014 amb el 
redactat següent: 
 

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
5.- Per promocionar la implantació d’activitats Industrials, comercials i econòmiques s’acorden les 
següents bonificacions:  
a) Bonificació del 95% de la quota per les empreses de nova creació. 
b) Bonificació del 95% de la quota per les empreses que fomentin l’ocupació a partir de la creació 
de 5 llocs de treball.  
c) Bonificació del 80% de la quota per les activitats que es traslladin a la zona industrial i que fins al 
moment o exercien l’activitat dins el casc urbà.  
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Aquestes bonificacions correspondrà a l’ajuntament en Ple el seu atorgament prèvia la sol·licitud 
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.  
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, 
instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit i l’interessat no 
hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació 
d’import superior.  
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial 
desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal.  
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de 
presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha 
d’entendre’s desestimada.  
 
 

Segon.- Publicar en el butlletí oficial de la província aquest acord i exposar en 
el taulell d’anuncis d’aquesta corporació durant el termini mínim de 30 dies per 
la presentació de reclamacions i suggeriments que s’estimin oportuns. 
 
Tercer.- Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin 
presentat reclamacions, els acords adoptats quedaran definitivament aprovats i 
es publicaran íntegrament en el butlletí oficial de la província i en el propi taulell 
d’anuncis de la corporació . 

 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE 
LLUÇANÈS MITJANÇANT L’ADOPCIÓ DEL PLEC DE CARÀCTER 
ESTÀNDARD APROVAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Fets 
 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 16 de desembre de 2009 va 
aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives generals de la 
contractació de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, quedant aprovats 
definitivament, en data 30 de març de 2011, adaptat a la Llei 30/2007 de 
Contractes del Sector Públic. 
 
La necessària adaptació d’un plec generals al nou Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, i la integració de l’experiència de gestió durant els darrers 
exercicis mitjançant els plecs de clàusules administratives particulars que 
s’han anat aprovant per a cada expedient de contractació, aconsellarien 
procedir ara a una revisió integral del Plec aprovat inicialment l’any 2008.  
 
Tanmateix és el cas que recentment la Diputació de Barcelona ha realitzat 
una actuació d’assistència i cooperació local consistent en posar a disposició 
dels ajuntaments un plec de clàusules administratives generals de caràcter 
estàndard, plenament adaptat al Text refós de la Llei de Contractes de l’any 
2011 i a les modificacions posteriors que ha sofert. 
 
El plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter 
estàndard, dictaminat per la CJA en data 3 d’octubre del 2013, ha estat 
publicat al BOP del 4 de febrer del 2014, i al DOGC núm. 6556, de data 6 de 
febrer del 2014. Correccions d’errades publicades al BOP del 26 de febrer 
del 2014 i al DOGC núm. 6571, de data 27 de febrer del 2014. 
 
Fonaments de Dret i consideracions jurídiques  
 
Per a l’adopció del Plec de caràcter estàndard com a Plec de clàusules 
administratives generals de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès caldrà 
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aprovar-lo seguint els tràmits previstos a l’article 278 del TRLCat/2003 i als 
articles 60 a 66 del ROAS/1985. Tanmateix en aquest cas, en tractar-se de 
l’aprovació inicial del mateix text ja dictaminat per la CJA en data 3 d’octubre 
del 2013, es pot ometre aquest tràmit i donar-lo per realitzat, atès que no 
s’han introduir alteracions. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents  

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives generals de 
contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, 
d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra publica, a altres contractes 
administratius i als privats que tramiti l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, 
mitjançant l’adopció del plec de caràcter estàndard aprovat per la Diputació 
de Barcelona i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
4 de febrer de 2014 (amb la rectificació d'errors publicada el 26 de febrer de 
2014). 
 
Segon.- Obrir un termini d’informació publica mitjançant inserció en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari "El 9 Nou", al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament i al web municipal, durant un termini de trenta dies, a comptar 
des de l’endemà de la data de la darrera d'aquestes publicacions. Durant 
aquest termini, les persones interessades podran consultar i examinar 
l'expedient a les oficines municipals, tots els dies feiners, entre les 9 i les 
14.00 hores, i formular reclamacions, proposar suggeriments i posar de 
manifest les al·legacions que considerin oportunes al text del nou Plec de 
clàusules. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap al·legació, 
aquest Plec esdevindrà definitivament aprovat, sense que calgui cap mes 
acte ni acord, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
mitjançant remissió a la publicació efectuada per la pròpia Diputació de 4 de 
febrer de 2014 i s’inserirà un anunci amb la referència d'aquesta publicació 
al DOGC.  
 
Tercer.- El nou Plec de clàusules no entrarà en vigor fins que hagi 
transcorregut el termini establert a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del regim local, i regira mentre no s'acordi la 
seva modificació o derogació. 
 
 
8.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2014 
 
Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent per a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la 
Corporació, segons queda justificat en la Memòria que acompanya l’expedient, 
i atès que es disposa de nous i majors ingressos i de romanent líquid de 
Tresoreria, segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació 
de l’exercici anterior. 
 
Vist l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a 
seguir i l’informe d’intervenció favorable. 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
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L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i l’abstenció 
de cinc membres d’ERC, adopta els següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 
4/2014, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat 
amb càrrec a nous i majors ingressos i de romanent líquid de Tresoreria 
resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el resum per 
capítols següent: 
 
 

DESPESES 
   

     A) SUPLEMENT DE CRÈDIT 
   

     
PARTIDA CONCEPTE 

PREVISIÓ 
ANTERIOR 

 SUPLEMENT 
CRÈDIT  

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

324,212 Educació. Conservació, rep. I manteniment         5.000,00              1.600,00               6.600,00    
343,633 Pavelló. Instal·lacions tècniques         2.200,00              1.700,00               3.900,00    
324,623 Escola de música. Instruments         1.300,00              2.300,00               3.600,00    

 
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT             5.600,00    

 
     B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

  
PARTIDA CONCEPTE   

 SUPLEMENT 
CRÈDIT  

 172,210 Millora del medi. Manteniment i conservació 
 

         9.000,00 €  
 155,600 Adquisició terreny 

 
       35.000,00 €  

 171,609 Parc infantil. Noves inversions 
 

         8.500,00 €  
 342,632 Inversió pista de tenis 

 
         3.400,00 €  

 

 
TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI         55.900,00    

 
     
     
 

Total suplement de crèdit 
 

          5.600,00    
 

 
Total habilitació de crèdit           55.900,00    

 

 
TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT           61.500,00    

 
     
     
     INGRESSOS 

   

     A) NOUS / MAJORS INGRESSOS 
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PARTIDA CONCEPTE 
CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

 NOUS / 
MAJORS 

INGRESSOS  
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

750,80 Generalitat. Cultura                  -                1.800,00               1.800,00    
761,00 Diputació. Camp de futbol       67.000,00            15.000,00             82.000,00    

 
TOTAL NOUS MAJORS INGRESSOS           16.800,00    

 
     

     B) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
   

     PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
  870,00 Romanent per a disposició general         9.700,00    
  

 
TOTAL ROMANENT         9.700,00    

  
     
     C) BAIXES PARTIDA DESPESES 

   
     
PARTIDA CONCEPTE 

CONSIGNACIÓ 
ANTERIOR  BAIXES  CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
336,622 Compra cafè teatre Orient       36.000,00            35.000,00               1.000,00    

     
 

TOTAL BAIXES           35.000,00    
 

     
 

Total majors ingressos 
 

        16.800,00    
 

 
Romanent de tressoreria 

 
          9.700,00    

 
 

Baixa partides de desepeses           35.000,00    
 

 
TOTAL RECURSOS DE FINANÇAMENT           61.500,00    

  
 
Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província per un termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. Si 
transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions, 
s’entendrà aprovat definitivament. 
 
 

 
L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent D’APLANAMENT 
EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER 
LES OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA 
FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS GENERAL, 
no inclòs a l’ordre del dia per a sotmetre’l a coneixement de l’Ajuntament en Ple 
a l’empara de l’art. 91.4 del Reglament d’Organització i Funcionament de les 
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Entitats Locals. La declaració d’urgència de l’assumpte en qüestió s’acorda per 
unanimitat. 
 
-APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS 
FORMULATS PER LES OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL, EN 
RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA DE LA 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A 
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES 
D’INTERÈS GENERAL  

 
Aquest Ajuntament de Prats de Lluçanès va aprovar l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, per 
l’exercici 2010, seguint el model proposat per la Diputació de Barcelona. 

Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació 
de dita taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 

Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en 
ús de les facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut 
practicant liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres 
d'interès general, corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, 
conforme a l'Ordenança fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.  

Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de 
telefonia mòbil van interposar recursos contenciosos administratius davant dels 
Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i contra les sentències 
dictades per aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents 
recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del 
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió 
prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat 
resolta mitjançant Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents 
termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de 
julio de 2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y 
C-58/11), en el sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta 
como contrapartida por la utilización y la explotación de los recursos instalados 
en una propiedad pública o privada, o  por encima o por debajo de la misma, en 
el sentido del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), a los 
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operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas sin ser 
propietarios de dichos recursos." 

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la 
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, 
C-57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon 
por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o 
privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, 
sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios 
de telefonía móvil.  

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que 
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una 
resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 
de gener de 2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia 
mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels 
serveis de comunicació. 

En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de 
les conclusions presentades per l'Advocada General en les qüestions 
prejudicials resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran 
número de sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de 
l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació 
del fet imposable i condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no 
siguin propietàries de les xarxes a través de les quals s'efectuïn els 
subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst a la 
pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de l'Ordenança 
referent a la quantificació. 

Per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol 
expressament al respecte: 

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación 
interpuesto por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, 
S.A." contra la Sentencia dictada, con fecha 17 de septiembre de 2009, por la 
Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, en el recurso número 271/2008, que se casa y anula. 
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SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del 
dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servicios de 
suministros de interés general, del Ayuntamiento de Abrera, declarando, en 
relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, la nulidad del último 
inciso ("con independencia de quien sea el titular de la red") del apartado 2 del 
artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto atribuye la condición de 
sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades que no sean 
titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque 
sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y del 
artículo 5. 

TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de 
casación ni sobre las devengadas en la instancia. 

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió 
adoptada pels Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se als 
recursos contenciosos administratius 243/2010 i 315/2010 1, que es segueixen 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós 
administratiu, Secció Primera, en els estrictes termes continguts a la decisió del 
Tribunal Suprem expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat 
d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris. 

 

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

A C O R D S: 

Primer.- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen 
seguidament, interposats per les operadores de telefonia mòbil contra 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini 
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres 
d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per als exercicis que, així 
mateix s’especifiquen, i que es troben en tramitació davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya:  

  

Nº RECURS  RECURRENT EXERCICI 

243/2010 Telefónica Móviles España, S.A 2010 

315/2010 1 France Telecom España, S.A 2010 
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Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en els procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 

 
 

II. PART DE CONTROL 
 

 
1. MOCIONS 
 
Presentades pel grup d’ERC 
 
1.- Moció pel dret a decidir, el referèndum del 9N i la República Catalana 
L'abdicació del Rei Joan Carles I és la reacció de l'Estat espanyol davant la 
crisi institucional i del sistema de partits tradicional que viu la democràcia 
espanyola. La imposició del Regnat de Felip VI és una reacció al desprestigi de 
la monarquia espanyola i arriba en un moment en què l'objectiu de les 
institucions de l'Estat és el d’avortar com sigui el procés democràtic 
d'autodeterminació de Catalunya, que té com a fita el 9 de novembre de 2014, 
data en què la ciutadania de Catalunya decidirem el nostre futur polític. 

Som davant una imposició per la via ràpida del nou Rei Felip VI als catalans 
que no compta amb cap aval democràtic ni l'opinió de la ciutadania. El sistema 
polític de la monarquia parlamentària, inspirat, nascut i establert a partir dels 
principis del règim dictatorial franquista, ha dilapidat en 40 anys el suport que 
havia rebut d'una majoria de la societat catalana, en un context de pacte 
constitucional i soroll de sabres que volia deixar enrere la dictadura. 

Avui l'Estat espanyol simula l'inici d'una segona transició política, amb la 
paradoxa de fer-la per la via ràpida i sense cap debat de fons, impedint 
l'exercici del dret a decidir. Tal intent opera en paral·lel a la transició que els 
catalans ja fa 5 anys que hem impulsat: des del procés de les consultes, fins la 
primera gran manifestació de rebuig a la sentència del tribunal constitucional de 
2010, passant per l'Onze de setembre de 2012 i la Via Catalana de 2013. El 
resultat ha generat una majoria social favorable a la independència, on la 
pràctica totalitat de la ciutadania vol votar el nostre futur polític, i acceptar-ne 
els resultats siguin quins siguin. 

Som partidaris que la democràcia s'imposi arreu, i conseqüentment, que la 
ciutadania d'arreu pugui decidir sobre les seves institucions de govern. Sobre 
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l'abdicació del rei i del no debat a l'entorn de monarquia o república, defensem 
la forma de govern que serveixi millor a la ciutadania. Aquí i a tot arreu 
defensarem el model que iguala la ciutadania davant la llei, i que evita que 
l'interès públic esdevingui privilegi d'uns pocs. El poder mai pot ser dinàstic, 
sinó que s'ha de fonamentar sobre el principi democràtic i la voluntat popular. 

Expressem la solidaritat amb els republicans espanyols i alhora demanem que 
aquests respectin i donin suport al procés català, que té com a fita el 
referèndum del 9N per decidir el futur polític del poble català. 

Expressem el compromís i lleialtat amb la República catalana. La república dels 
ciutadans lliures, iguals i sobirans que compartim una terra, una història, una 
llengua i una cultura catalana. Som un sol poble dins una societat diversa i 
cosida per l'anhel d'un futur millor per a tothom, vingui d'on vingui, parli la 
llengua que parli. 

Per aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 
AM proposa al ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès els següents 

ACORDS: 

PRIMER. Rebutgem la imposició del Regnat de Felip VI a la ciutadania, com a 
fórmula de pervivència d'una institució monàrquica caduca, retrògrada, 
prescindible i irresponsable constitucionalment. 

SEGON. Exigim a totes les institucions de l'Estat i al nou Rei imposat, respecte 
a la democràcia, respecte al dret a decidir el futur polític del poble català, i a no 
utilitzar la llei ni la força per impedir la lliure expressió de la ciutadania a les 
urnes. 

TERCER. Exigim el respecte de les institucions de l'Estat i de FelipVI a la 
consulta del 9N, així com l'acceptació i actuació conseqüent amb els seus 
resultats. Demanem que, en nom del principi democràtic i de respecte a la 
voluntat popular, l'expressió d'una eventual majoria en favor que Catalunya 
esdevingui un Estat independent, signifiqui l'acompliment efectiu del mandat 
democràtic i l'inici sense dilacions del procés d'autodeterminació i constitució 
del nou Estat. 

QUART. Expressem el suport a que Catalunya esdevingui un nou Estat 
d'Europa, en la forma de República Catalana, que fruït d'un procés 
constitucional democràtic, permeti a la ciutadania catalana fundar un nou 
sistema jurídic i polític basat en els principis de llibertat, igualtat i fraternitat. 
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L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc membres d’ERC i sis 
abstencions del grup de CIU, s’estima la proposta. 
 
 
 
2.-Moció per l’Educació en català 
 
Des de dia 8 de maig de 2014, Jaume Sastre, professor de  secundària i membre de 
l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, i durant 40 dies, va dur a terme una vaga 
de fam en defensa de l’educació i per demanar al president de les Illes Balears que 
obri un procés de negociació amb l’objectiu de solucionar el conflicte educatiu en què 
estem immersos des de fa molts mesos a les Illes Balears. 
 
El lloc triat pel desenvolupament d’aquesta iniciativa va ser Sa Casa Llarga situada a 
Can Gazà, una finca al costat de l'hospital de Son Espases. Aquesta Fundació és 
coneguda per la lluita envers l’exclusió social de persones que presenten diferents 
tipus de necessitats importants tant econòmiques, com d’habitatge o 
higienicosanitàries. 
 
Aquesta mesura de protesta tan valenta va ser presa per tal de defensar l’educació i, 
en concret, per tal de reivindicar els 10 punts pels quals l’Assemblea de Docents de les 
Illes Balears iniciava una vaga indefinida el passat mes de setembre. Aquests punts 
són: 
 
1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciïn amb clara intenció 
repressiva prèviament i durant la vaga. 
2. Retirada del Decret del TIL. 
3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de la Llei de Símbols. 
4. Beques de transport i de menjador efectives i convocades en el temps i la forma 
adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de 
llibres. 
5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció a la Diversitat i de les ràtios 
anteriors a les retallades. 
6. Substitucions immediates de les baixes. 
7. Baixes 100% remunerades. 
8. Contractació d’interins durant els mesos de juliol i agost. 
9. Recuperació dels complements i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny 
de 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per l’escola concertada. 
10. Petició a la Conselleria d’Educació que insti al Govern a retirar la LOMQE. 
 
 
Paral·lelament, a Catalunya la Plataforma SOM ESCOLA va convocar una 
manifestació el proppassat 14 de juny en defensa de l’escola en català i contra les 
polítiques educatives del Partit Popular i el Ministre Wert volen imposar, que 
signifiquen un clar atac pel model d’immersió lingüística que ha donat bons resultats a 
l’escola catalana. 
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Per tots els motius exposats, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
– AM proposa al Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER. Donar suport a la reivindicació que reclamava Jaume Sastre amb la vaga de 
fam de 40 dies per l’educació digna, de qualitat i en català. 
 
SEGON. Donar suport a la reivincidació que reclamava la Plataforma SOM ESCOLA el 
14 de juny i les següents accions que protagonitza. 
 
TERCER. L’Ajuntament de Prats de Lluçanès insta el President del Govern Balear, 
José Ramón Bauzá Díaz, a negociar els deu punts abans esmentats amb els 
representants del món educatiu adients, per tal d’acabar amb les tensions que es 
viuen tant dins el món educatiu com a la societat en general. 
 
QUART. Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès amb l’escola en 
català i el model d’immersió lingüística. 
 
CINQUÈ. L’Ajuntament de Prats de Lluçanès farà arribar aquesta demanda al Govern 
de les Illes Balears i a tots els grups parlamentaris que formen part del Parlament de 
les Illes Balears, així i com el Govern de la Generalitat de Catalunya i tots els grups 
parlamentaris que formen el Parlament de Catalunya. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents estima la proposta. 
 
 
2.- INFORMACIONS 
 
 
 
 
 
3.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 
 
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      El secretari, 
L’alcalde 
 


