ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm. : 7/2014
Caràcter : ordinari
Data : 17 de desembre de 2014
Horari : 19,30 h a 21 h
Lloc : Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen :
Lluís Vila i Vilalta
Josep Cruells i Cortinas
Mercè Perernau i Borralleras
Joan Ferrer i Vivet
Jordi Batriu i Font
Ariadna Ponsa i Sala
Isaac Peraire i Soler
Montserrat Juvanteny i Canal
Ramon Font i Coma
Judit Pons i Baños
Yolanda Roset i Aligué

alcalde
regidor
regidora
regidor
regidor
regidora
regidor
regidora
regidor
regidora
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 79 de 12/11/2014.
5.- Autorització de la compatibilitat del senyor Albert Blanqué Cornellas
6.- Aprovació del pressupost general i la plantilla 2015
7.- Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

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
dates:
-

24 de setembre de 2014
24 de setembre de 2014
5 de novembre de 2014

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda aprovar-les íntegrament.

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

Decret núm. 68/2014 de data 29 de setembre de 2014 – Autorització Moto Club
Lluçanès, prova anomenada Enduret.

-

Decret núm. 69/2014 de data 2 d’octubre de 2014 – Autorització instal·lació tendal
davant Café Orient.

-

Decret núm. 70/2014 de data 2 d’octubre de 2014 – Autorització activitat
Elaboració i venda de menjars.

-

Decret núm. 71/2014 de data 6 d’octubre de 2014 – Autorització col·locació cartell
publicitari c/ major, 53.

-

Decret núm. 72/2014 de data 17 d’octubre de 2014 – Autorització els dies 1 i 2 de
novembre excursió 4x4 anomenada “La ruta dels 7 rius”.

-

Decret núm. 73/2014 de data 17 d’octubre de 2014 – Aprovació rènting per
substituir fotocopiadores.
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-

Decret núm. 74/2014 de data 29 d’octubre de 2014 – Arxiu expedient de llicència
de taxi.

-

Decret núm. 75/2014 de data 29 d’octubre de 2014 – Incoació expedient
sancionador per infracció urbanística.

-

Decret núm. 76/2014 de data 31 d’octubre de 2014 – Interposició accions davant
la jurisdicció social.

-

Decret núm. 77/2014 de data 7 de novembre de 2014 – Numeració Plaça Can
Claus.

-

Decret núm. 78/2014 de data 11 de novembre de 2014 – Iniciació procés per la
constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral temporal de Tècnic/a
Educació Infantil.

-

Decret núm. 80/2014 de data 14 de novembre de 2014 – Adjudicar l’”adquisició de
petit material de l’enllumenat públic del municipi de Prats de Lluçanès”.

-

Decret núm. 81/2014 de data 14 de novembre de 2014 – Adjudicació “instal·lació
de noves lluminàries de l’enllumenat públic del municipi de Prats de Lluçanès”.

-

Decret núm. 82/2014 de data 19 de novembre de 2014 – Desenvolupament obres
relatives “Manteniment i millora de camins”.

-

Decret núm. 83/2014 de data 20 de novembre de 2014 – Delegació tasques de
secretaria en les Juntes de Govern a na Teresita Vila i Borés.

-

Decret núm. 84/2014 de data 21 de novembre de 2014 – Autorització segregació i
agrupació.

-

Decret núm. 85/2014 de data 27 de novembre de 2014 – Autorització divisió
horitzontal i agrupació finca.

-

Decret núm. 86/2014 de data 28 de novembre de 2014 – Adhesió al servei de
recepció de factures per via electrònica (Servei e. FACT) del Protocol del conveni
de l’Assumpció de l’assistència a la Gestió Econòmica Local que ofereix la
Diputació de Barcelona.

-

Decret núm. 87/2014 de data 3 de desembre de 2014 – Autorització operació de
permuta entre el bé immoble, propietat de l’Ajuntament, “Edifici Escolar Primer
Ensenyament” i l’edifici conegut com “Teatre Orient”, propietat de Ramon Soler i
Pujols.

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.
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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 5 de setembre de 2014.

-

Acta de la Junta de govern del 19 de setembre de 2014.

-

Acta de la Junta de govern del 3 d’octubre de 2014.

-

Acta de la Junta de govern del 17 d’octubre de 2014.

-

Acta de la Junta de govern del 7 de novembre de 2014.

L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.

4.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 79 DE 12/11/2014
Vista la resolució d’Alcaldia de data 12 de novembre de 2014 que literalment
diu així:
“DECRET NÚM. 79/2014
Vista l’aprovació del calendari fiscal 2015 aprovat per l’Ajuntament en Ple
en sessió extraordinària de data 5 de novembre de 2014, en el qual
s’establia que l’Impost de Béns Immobles es podia fraccionar en dos
terminis indistintament de si estava domiciliat o no.
Atès l’Organisme de Gestió Tributaria no accepta per motius de gestió
interna el fraccionament dels rebuts de l’Impost de Béns Immobles no
domiciliats. És necessari procedir a la modificació de l’anterior acord
seguint les directrius de l’ORGT.
I per tant,
RESOLC
Primer.- Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2015 de la següent manera:
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CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI DE 2015
CONCEPTE
Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica
Impost sobre Béns Immobles Urbans
Impost sobre Béns Immobles Urbans
(domiciliats)
Impost sobre Béns Immobles Urbans
(domiciliats)
Impost sobre Béns Immobles Rústics
Impost sobre Activitats Econòmiques
Altres tributs

DATA
INICI
20-1-2015
1-4-2015
50%

DATA
FINAL
1-4-2015
4-6-2015
1-6-2015

50%

1-9-2015
4-9-2015
4-9-2015
4-9-2015

5-11-2015
5-11-2015
5-11-2015

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària.
Tercer.- Ratificar pel Ple en el propera sessió que celebri”.
l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta el següent
ACORD:
Únic.- Ratificar la resolució d’Alcaldia de data 12 de novembre de 2014, tal com
més amunt es transcriu.

5.- AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DEL SENYOR ALBERT
BLANQUÉ
Vista la instància presentada pel senyor Albert Blanqué Cornellas en data 19 de
novembre de 2014, amb registre d’entrada número 865, sol·licitant podent
desenvolupar una activitat privada fora de l’horari laboral.
Atès el que disposa l’article 333 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, que afecta a la competència del Ple per aprovar la compatibilitat
sol·licitada.
Atès el que estableix els articles 1.3, i 2.2 de la Llei 53/1984 respecte la matèria
d’incompatibilitats de funcionaris de la corporació local.
Atès que l’activitat sol·licitada no està relacionada amb la que desenvolupa a
l’administració, no incomplint els requisits legals que són preceptius que són
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incompliment dels deures dels funcionaris i no afecta la imparcialitat o
independència del funcionari.
Ates la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Autoritzar la compatibilitat al senyor Albert Blanqué Cornellas a exercir
les tasques d’ajuda a l’Empresa Funerària Blanqué, fora de l’horari laboral, en
les ocasions que aquesta empresa ho necessiti.
Segon.- La presència efectiva en l’activitat privada no pot superar un horari
igual o superior a la meitat de l’horari setmanal.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat pels efectes importuns.

6.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA PER
L’EXERCICI 2015
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2015, 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, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament, per a
l’exercici econòmic 2015, 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

781.576,60€
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CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

892.836,00€
17.500,00€
121.140,00€

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

91.493,40€

B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

94.840,00€
1.999.386,00€

ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ing.
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

897.500,00€
18.000,00€
436.906,00€
641.955,00€
5.025,00€

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

1.999.386,00€

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 2015
A) FUNCIONARIS DE CARRERA
1.- Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Denominació
Nombre
Vacants
Subescala
1
1
1.1. Secretaria - Intervenció
2.- Escala d'Administració General
Denominació
Nombre
Subescala
1
2.1. TAE
Subescala
3
2.2. Administrativa
Subescala
1
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Dedicació
Complerta

Grup
A1

Vacants
1

Extingir
-

Dedicació
Complerta

Grup
A1

2

-

Complerta

C1

0

1

Complerta

C2

2.3. Auxiliar
Subescala
2.4. Subalterna

2

0

0

Complerta

AP

B) PERSONAL LABORAL
Grup
AP

Denominació
Operaris Manteniment Vies Públiques

Nombre
3

Vacants
2

Extingir
0

Dedicació
Complerta

AP
AP
AP
AP
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C1
C1
A2
A2
A2
A2
A2
A2

Operari Manteniment Espais Públics
Operari Manteniment Sala Polivalent
Personal de neteja
Operari deixalleria
Treballadores familiars
Auxiliars Turisme
Recepció Consergeria
Auxiliar Escola Bressol
Atenció ciutadà
Tècnic joventut
Auxiliar arxiu
Tècnic Escola Bressol
Tècnic Turisme
Tècnic gestió
Professors escola de música
Directora Centre de dia
Infermera
Professora Escola Bressol

2
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
7
1
1
2

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Complerta
Parcial
Complerta
Parcial
Parcial
Parcial
Complerta
Parcial
Complerta
Complerta
Parcial
Complerta
Complerta
Complerta
Parcial
Complerta
Parcial
Complerta

Tercer.- Exposar al públic el pressupost general per al 2015, 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.
Cinquè. Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat
de Catalunya.
el batlle i el cap de l’oposició, Isaac
Prèviament a l’adopció de l’acord, per part de l’Alcalde s’exposa resumidament les
magnituds del mateix i passa la paraula al portaveu de l’oposició. El regidor Isaac
Peraire manifesta que, tot i estar satisfet pel treball fet entre els dos grups durant la
darrera setmana, s’abstindran en la votació del pressupost 2015.
L’Alcalde ha mostrat la seva sorpresa pel fet que els regidors d’esquerra no hi donin
suport al Pressupost després de la feina feta conjuntament i que si no volien votar a
favor del pressupost l’havien d’haver informat abans del ple.
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Després d’un llarg intercanvi d’opinions, l’oposició ha manifestat que hi votaran a favor
si per part de l’equip de govern es compromet a consensuar amb l’oposició el destí de
la partida destinada a les inversions, a donar transparència a les retribucions dels
càrrecs electes i si la millora en la dotació a les aplicacions pressupostàries de
promoció econòmica es gestionen a través de la taula de dinamització econòmica.
L'alcalde s'hi manifesta d'acord, afirma que les percepcions sempre han estat
públiques i transparents i reitera la voluntat dels govern que aquests últims
pressupostos de la legislatura s'aprovin per unanimitat, cosa que agraeix a l'oposició.

7.- APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSITICA
MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS
ANTECEDENTS DE FET

Primer.- Amb data 22 de desembre de 2010, va ser aprovat inicialment el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Prats de Lluçanès per Acord del Ple, ha
estat sotmès a informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 7 de
febrer de 2012, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 7 de
febrer de 2011 i en el diari el 9 Nou de data 7 de febrer de 2011.
Segon.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es va sol·licitar informes
als organismes afectats per raó deles seves competències sectorials i que,
d’acord amb el que consta a l’expedient, es relacionen a continuació:
Data
sol·licitud

Organisme

Data
recepció

11/02/2011

Administrador d'Infraestructures Ferroviàries

09/06/2011

11/02/2011

01/04/2011
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques
11/04/2011

21/09/2011

18/04/2011

Observacions
Territori i mobilitat
DG Urbanisme
Institut Geològic de Catalunya
	
  	
  

11/02/2011

Direcció General de Preven. i Extinció d'Incèndis
i Salva.
11/03/2011

11/02/2011

Direcció General del Medi Natural

17/10/2011

21/09/2011
11/02/2011

Dirección General de Ferrocarriles

21/09/2011
11/02/2011

Centre de la Propietat Forestal

11/02/2011

Secretaria d'Habitatge

11/02/2011

Secretaria d'Indústria i Empresa

31/03/2011
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21/09/2011
11/02/2011

Departament de Territori i Sostenibilitat

15/03/2011

Integració paisatgística

01/04/2011

Agència Habitatge

27/12/2011

Direcció General de Carreteres

11/02/2011

Dirección General de Telecomunicacion y Tec.
Infom.
17/03/2011

21/01/2014

Oficina d'Acció i Avaluació Ambiental

01/03/2012

11/02/2011

Agència de Residus de Catalunya

05/04/2011

11/02/2011

Agència Catalana de l'Aigua

09/05/2011

22/03/2011

	
  	
  

	
  	
  

11/02/2011

Consell Català de l'Esport

13/10/2011

Serveis territorials

21/09/2011
11/02/2011

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció
Rural
16/05/2011

11/02/2011

Direcció General de Comerç

11/02/2011

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Desenvolupament rural

11/04/2011

21/09/2011
11/02/2011

Departament d'Educació

04/03/2011

11/02/2011

Departament de Salut

18/10/2011

Departament Ensenyament

21/09/2011
11/02/2011

Diputació de Barcelona - Àrea d'infra., urbanisme
i habit.
04/04/2011

11/02/2011

Direcció General de Patrimoni Cultural

09/11/2011

11/02/2011

Direcció General d'Energia i Mines

07/03/2011

23/02/2012
23/02/2011

Direcció General de Protecció Civil
Dirección Geneal de Telecomunicaciones
Madrid

21/09/2011

ABERTIS

17/01/2014

DEPANA

21/09/2011
17/04/2011
06/10/2011

La Informació pública de l’aprovació inicial es realitzà fins el 31-3-11.
Tercer.- Amb data 10 de febrer de 2011es va procedir a la comunicació als
Ajuntaments de: Olost, Lluçà, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria Merlès, Sant
Martí d’Albars.
Quart.-La informació pública de l’aprovació inicial finalitzà el 31 de març de
2011,durant el qual donà pas al període de consultes en relació amb la
modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística de Catalunya.
Cinquè.- Durant el període d’informació pública, s’han presentat les
al·legacions següents:
AL·LEGACIONS
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1-3-11
21-3-11
21-3-11
21-3-11
21-3-11
21-3-11
21-3-11
21-3-11
21-3-11
22-3-11
23-3-11
28-3-11
28-3-11
28-3-11
29-3-11
29-3-11
29-3-11
29-3-11
29-3-11
29-3-11
30-3-11
30-3-11
30-3-11
30-3-11
30-3-11
30-3-11
30-3-11
30-3-11
30-3-11
30-3-11
31-3-11
31-3-11
31-3-11
31-3-11
31-3-11
31-3-11
31-3-11
31-3-11
31-3-11
1-4-11
4-4-11
7-6-11

1. Francesc Lacalle Noguera
2. Antoni Solanas Vila
3. Jaume Noguera Guixé
4. Jaume Noguera Guixé
5. Jaume Noguera Guixé
6. Jaume Noguera Guixé
7. Jaume Noguera Guixé
8. Jaume Noguera Guixé
9. Ramon Vall Ciuró
10. Domènec Garcia Mora
11. Assumpció Manubens Costa
12. Ramon Font Montblanch
13. Ramon Font Montblanch
14. Ajuntament de Lluçà
15. Ramon Armengol Prat
16. Ramon Noguera Muntadas
17. Josep Noguera Muntadas
18. Josep Noguera Muntadas
19. Josep Noguera Muntadas
20. M Assumpció Manubens Costa
21. Arnau Cirera Domenech
22. Arnau Cirera Domenech
23. Veïns carrer de l’Aragó
24.Josefa Font Salvans
25.Josefa Font Salvans
26. Ramon Vall Ciuró
27. Jordi Vila Vilalta
28. Jordi Vila Vilalta
29. Unió de Pagesos de Catalunya
30. Matilde Saló Cirera
31. Assumpció Gili Roca
32. Grup ERC
33. M Rosa Soler Pujols
34. Ramon Campribí Vilagrassa (Habitprats, sl)
35.Josep M Rafart Freixa
36. Jordi Costa Vall
37. Domingo Obradors Suazo
38. Pere Oró Vilà
39.AssumpcióGili Roca
40.Josep Casals Serrat
41.Trumple Invest, SL
42.Joan Font Armengol

Sisè.- Al respecte de les al·legacions, informes i consultes, s’ha redactat
informe de data setembre de 2014 per l’equip redactor del POUMdesestimant o
estimant les que ha considerat oportunes i s’ha comunicat individualment als
interessats.
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Setè. Amb data 17 de març de 2014 es rep la resolució de la memòria
ambiental POUM pel Departament de territori i Sostenibilitat. Oficina territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental.
En data 4 de maig de 2014 es rep l’informe tècnic annex en relació al POUM
per tal que s’esmeni la normativa urbanística del document i es completi la
documentació presentada.
En data 20 de maig de 2014 es rep la resolució de la memòria ambiental
POUM pel departament de territori i sostenibilitat favorable amb condicions.
En data 2 de juny de 2014 es rep l’informe proposta de valoracions POUM amb
les observacions que es contenen en la pròpia resolució.
L’equip redactor del POUM de Prats de Lluçanès emet informe el setembre de
2014 on manifesta que el document entregat a l’Ajuntament per a la seva
aprovació provisional, incorpora les prescripcions i indicacions establertes en
l’informe urbanístic i territorial i el seu informe tècnic annex de data 4 de maig
de 2014 emesos pel Departament de Territori i Sostenibilitat i per l’Oficina
d’Atenció i Avaluació Ambiental adjuntant informe tècnic detallant les
prescripcions i indicacions establertes en els informes indicats anteriorment en
compliment de l’informe de la CTU de 2 de juny de 2014.
Vuitè.- Correspon a l’òrgan plenari de la corporació l’aprovació provisional del
POUM de Prats de Lluçanès.
LEGISLACIÓ APLICABLE
— El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
— Els articles 22, 23, 64 i següents, 101 i següents i 115 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
urbanística de Catalunya .
— Els articles 5, i següents de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes de Catalunya
— L’article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
— El Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el T
ext Refós de la Llei de Sòl.
Així mateix, és aplicable la legislació sectorial següent:
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— Defensa: La disposició addicional segona del Reial decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl.
— Carreteres: L’article 10.2 de la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de
carreteres, i el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de carreteres.
— Sector ferroviari: L’article 7 de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del
sector ferroviari, i l’article 12 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària.
— Patrimoni cultural: L’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
patrimoni històric espanyol, i l’article 33 de la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català.
— Patrimoni de les administracions públiques: L’article 189 de la Llei
33/2003, del patrimoni de les administracions públiques.
— Aigües: Els articles 20.1.d), 25.4 i 40.4 del Text refós de la Llei
d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i
l’article 8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003.
— Medi ambient: l’article 18 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de
patrimoni natural i de la biodiversitat, la Llei 45/2007, de 13 de
desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, i la Llei
12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals de Catalunya.
— forests: L’article 39 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
— Sector d’hidrocarburs: L’article 5 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del
sector d’hidrocarburs.
— Sector elèctric: l'article 5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del
Sector Elèctric
— Telecomunicacions: L’article 35 de la Llei 9/2014, de 9 de maig,
General de Telecomunicacions.
— Integració social dels minusvàlids: L'article 34 del Text Refós de la
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre; a Catalunya: La Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
— Turisme: La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya i
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Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'Establiments d'Allotjament
Turístic i d'Habitatges d'Ús Turístic.
— Soroll: La Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, i el Reial
decret, 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en allò referent a l’avaluació i
gestió del soroll ambiental, així com el Reial decret 1367/2007, de 19
d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre,
del soroll, en allò referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i
emissions de qualitat.
— Habitatge: el Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen
les Condicions Mínimes d'Habitabilitat dels Habitatges i la Cèdula
d'Habitabilitat.
— Seguretat Industrial: Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, de
Catalunya.

Atès que el Secretari interventor ha emès informe en data 3 de setembre de
2014.
Vist tot l’anterior, es considera que l’expedient per seguir la tramitació establerta
en la legislació aplicable, s’ha de procedir a la seva aprovació provisional pel
Ple d’aquest Ajuntament, de conformitat amb el que preveuen els articles
22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
Per això, de conformitat amb l’establert a l’article 175 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i cinc vots en
contra dels regidors d’ERC, s’adopten els següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar i estimar les al·legacions d’acord amb el contingut de
l’informe de l’equip redactor de data setembre de 2014 de les quals se’n
trametrà una còpia als interessats juntament amb la notificació del present
acord.
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Segon.- Aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Prats de Lluçanès amb les modificacions resultants de l’apartat anterior.
Tercer.- Elevar l’expedient diligenciat de modificació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Prats de Lluçanès a la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
Prèviament a l’adopció de l’acord, per part de l’Alcalde: Com equip de govern estem
molt contents que s’hagi pogut complir el plaç que ens vem marcar d’abans de final
d’any. Ara ha d’anar a la generalitat, tot i que prèviament ja van emetre un informe, i
com que aquest informe ja l’hem complert i hi ha un certificat de l’equip redactor
certificant que el que demana urbanisme ells ja ho han incorporat. Per tant, tot fa
preveure que urbanisme no hi ha de posar cap problema.
Del POUM fa temps que en parlem, el veu començar vosaltres, veu tenir algun any per
fer-lo i no el veu fer, nosaltres n’hem tingut més i al final, si Déu vol, el farem. S’ha
intentat parlar i negociar més o menys amb tothom, molts casos s’han pogut arribar
acords i la majoria d’al·legacions han estat acceptades i algunes no.
Tot l’expedient, amb les lleis, plànols i tota la documentació està a l’Ajuntament, a la
disposició de tothom que vulgui consultar. En la votació, no us demanaré pas que
voteu a favor, però si que us demanaria, ja que ha sigut amb un acord bastant general
de la població, us demanaria l’abstenció. Però que consti que no hi ha cap acord ni
molt menys i no em queixaré pas si no ho feu.
Respon el regidor Isaac Peraire dient: No votarem a favor, ja ho dic d’entrada, i
votarem que no perquè aquest POUM acaba amb la mateixa etiqueta que nosaltres ja
li vem posar fa mesos o anys, com el POUM de la vergonya. El projecte no s’acaba
aquí, perquè creiem que no respon el que hauria de respondre.
Votem encontra per diversos motius, per la dilatació en el temps, que ha desvirtuat tot
el projecte inicial, i no han tingut sentit moltes de les propostes que s’han anat afegint,
ja que s’han fet convenis unilaterals allunyats del debat general. No ha sigut un
projecte participatiu.
El debat de les al·legacions també té molt a desitjar, no s’han tingut en compte,
pensem, de serveis i mobilitat al municipi. Hi ha un debat obert sobre límits territorials
municipals, que en el POUM es fan d’una manera i no sabem com acabaran els altres.
El tema dels usos dels edificis públics queda per definir i nosaltres votarem que no
perquè ens sembla que hi ha massa preguntes obertes.
Respon l’Alcalde dient: Unes de les qüestions que has introduït mereixerien algun
comentari. Nosaltres estem convençuts que el POUM és molt favorable pel poble, ja
que posa ordre en el poble i a més ha permès ampliar el patrimoni municipal, com
l’escola bressol La Pitota, o el camí del cementiri, el teatre de l’Orient, Cal Bernat i això
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gràcies al POUM, entre altres i això donarà solució a diverses qüestions urbanístiques
que s’havien anat plantejant.
En el nostre cas no es construeixen gaires habitatges nous amb el POUM, poquíssims,
no arriben a 300 i és un percentatge minúscul. I n’estem contents. Si que també és
evident que l’hauríem pogut aprovar abans. Que no hagués passat tant temps i una
cosa són els desitjos i l’altra la realitat.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Una cosa molt breu, no és ben correcte
l’explicació que dones en el sentit que gràcies al POUM tenim un terreny per l’Escola
Bressol, un camí al cementiri, Cal Bernat, de fet ho tenim ja sense haver aprovat el
POUM, per tant és la demostració dels convenis que hi ha bilaterals. Intervé l’Alcalde
dient: són convenis integrats al POUM, perquè si no s’aprova el POUM aquests
convenis no tenen valor.

II.

PART DE CONTROL

1. MOCIONS
Presentada pel grup d’ERC
-Es retira la Moció sobre la TDT extesa.
Moció de declaració de responsabilitat pel 9 N
Presentada pels grups de CIU i ERC conjuntament
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta
van interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del
Parlament i alguns membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses
declaracions, va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el
president de la Generalitat i alguns membres del Govern si no s’aturava
l’organització del 9N tot i que, finalment, no la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de
Catalunya perquè interposés una querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions
difoses pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia
actuava al seu dictat, cosa que posa en entredit la necessària i obligada
separació de poders en un estat de dret.
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A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya
van decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien
que no es donaven les raons jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta
de Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió
i acabar interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur
Mas, la vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, per la presumpta comissió de delictes de desobediència,
prevaricació, malversació i usurpació de funcions.
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del
Govern de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en
una clara instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó
jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant
l’èxit es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a
favor de les llibertats dels país.
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van
destinar aquestes hores i,que amb la seva complicitat, van facilitar
infraestructures tècniques per celebrar la jornada de participació del dia 9 de
novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa,ja que davant la
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la
Fiscalia General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i
per aclarir qui són els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal
que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:
ACORDS
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions
que s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern,
derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes
corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
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Prèviament a l’adopció de l’acord, per part de l’Alcalde: És una moció que han presentat
molts ajuntaments de Catalunya responsabilitzant-se que el 9N el vem fer una mica entre
tots, i la part política, de càrrec electes, tenim una mica més l’obligació de fer-ho constar
així.

2.- INFORMACIONS
S’ha donat compte del termini de pagament.

3.- PRECS I PREGUNTES
1.- Ramon Font: Pels llums de Nadal, quin criteri s’ha fet servir? Perquè hi ha carrers que
hi ha molts llums, carrers que només hi ha un llum, carrers que els veïns tenien llums per
cada carrer i no s’hi veuen per enlloc.
Respon el regidor Pep Cruells dient: Ens agradaria que a tots els carrers del poble fossin
com el carrer Major, però sempre hi ha una mica de problemàtica amb el tema dels llums.
Hi va haver una sèrie de veïns, que molts anys enrere, es van construir els llums, els van
anar posant, però evidentment, aquests llums es deterioren, s’han d’arreglar i arriba un
moment que no es poden fer servir.
El criteri sempre és el mateix, es disposar de diners, i amb els que hi ha fem això, per
exemple el carrer Reforma l’any passat va caure un llum i va quedar destrossat i era dels
veïns i arreglar-lo val molts diners. Intervé el regidor Ramon Font dient: Just en aquest
carrer algun veí diu, només hi ha un llum quan n’hi havia tres, i en altres carrers hi ha
molta il·luminació.
Respon el regidor Josep Cruells dient: S’intenta potenciar molt el que és el centre
comercial, per tal que les botigues llueixin més, sense deixar de banda altres carrers. El
que si que et puc dir és que es munten molts més llums de Nadal ara que no 10 anys
enrere. I si no és posen més llums perquè hi ha el pressupost que hi ha encara que a
tothom li agradaria tenir més llums al seu carrer. I a més del lloguer dels llums, muntar i
desmuntar val molts diners.
Intervé la regidora Montse Juvanteny: L’horari en que es tanquen, quin és? Respon el
regidor Pep Cruells dient: A 2/4 d’una de la nit. Continua la regidora dient: Per fer una
proposta, i sent conscient que val molt el muntatge i desmuntatge, hi ha capitals de
Vegueria que quan no són els dies de festes els tanquen a 2/4 d’11. No sé quin estalvi
representaria tenir-los tancats en aquesta franja horària. No sé estudieu-ho si es podria
fer.
Respon el regidor: El muntatge que nosaltres tenim va amb un rellotge, i per fer això que
dius tu es necessitaria un programador i per tant requereix d’una infraestructura que no
tenim. Evidentment que quan cremen gasten, però amb els leds s’ha reduït molt el
consum.
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2.- Judit Pons: Hem vist que a davant de Cal Santigo hi torna haver cotxes aparcats, per
si teniu previst fer-hi alguna cosa?
Respon el regidor Josep Cruells dient: Avui hem començat a posar dues pilones i demà
posarem la resta. Si ho vem detectar i sobretot el diumenge i per això hem començat a
posar les pilones.

3.- Montse Juvanteny: Cada any quan ha passat la Fira de Santa Llúcia, a la regidoria de
festes, una valoració de com va anar i ja ens fareu arribar la memòria quan la tingueu.
Respon l’Alcalde dient: Globalment estem satisfets, però no de tot, perquè per exemple
de parades n’hi va haver alguna menys que altres anys, però de visitants n’hi hagut molts
i del que estem més satisfets és de les activitats que han dut a terme totes les
associacions, que això cada any va amb augment. També la banda de música, que l’any
passat ho va acompanyar, i aquest any s’ha pogut repetir i fer el concert de la banda.
Globalment estem satisfets.

4.-Isaac Peraire: Una pregunta referent al Pavelló Municipal, si ens pots fer una valoració
del seu funcionament, i s’acaba la concessió al febrer / març i com teniu previst
solucionar aquesta situació?
Respon el regidor Joan Ferrer: Sabeu que l’any passat es va fer una pròrroga i es va
entregar al que cuidava la piscina. Reconec que funciona, però que podria funcionar més
bé. Ara al mes de febrer se li acaba, estem parlant de mirar com ho farem, no està decidit
del tot.

5.-Yolanda Roset: No és una pregunta, però si ens podríeu especificar, no cal ara, sinó
més endavant, el pla de treball que teniu pel 2015 cadascuna de les regidories, línies
generals i una mica de resum 2014.
Intervé el regidor Joan Ferrer dient: Jo estic molt satisfet, del que l’Ajuntament ha fet i
concretament la regidoria d’esports. Perquè hi havia dues o tres actuacions que
l’Ajuntament ha fet. Una arreglar el bar del camp de futbol, és modest però compleix amb
el que havíem de fer. Segon, arreglar en part el pavelló perquè tots sabem que els vidres
feien molta pena, tot i que encara queden coses per arreglar. I estic especialment satisfet
perquè s’instal·laran dos desfibril·ladors.
El 2015 dir que farà la regidoria d’esports en principi no ho sé perquè hi ha eleccions.

6.- Montse Juvanteny: Com està el tema de la revisió del Cadastre?
Respon l’Alcalde dient: No es una revisió de les que es feien abans que es passava casa
per casa, es basen molt amb satèl·lits i coses així. Aquesta revisió s’ha de comunicar a la
gent que tenia coses no declarades. Segons recaptació encara no han enviat totes les
cartes, perquè ells diuen que el sistema informàtic no els funciona i encara no han pogut
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enviar totes les cartes. Tenim demanada reunió amb el cap de recaptació per veure quan
tenen previst enviar-ho, perquè ja hauria d’estar enviat.
7.- Ramon Font: Ens podríeu explicar el tema del PP2 com està? I hem vist que no està
dins del pressupost.
Respon el regidor Josep Cruells dient: Estem treballant amb el tema, vem fer una reunió
amb els veïns i els tècnics municipals. Volem fer una fase petita que permeti donar servei
a la gent que està vivint allà dalt. L’arquitecte ha tingut que tornar a fer els càlculs i
l’enginyer també treballa amb Endesa, i crec, sense assegurar-ho, que entre gener i
febrer podrem tenir números sobre la taula, amb el projecte revisat i actualitzat, sempre
que Endesa no ens ho retardi.
8.- Isaac Peraire: És molt fàcil i és sobre la comarca del Lluçanès. L’últim Ple en vem
parlar, vem rebre l’informe de secretaria, per una banda com estaria el procés de
reconeixement oficial de la comarca i per altre en aquest informe es parlava de
l’adscripció del Consorci, i el 31 de desembre arriba i per fer l’adscripció del Consorci
caldria una modificació dels estatuts del Consorci i que han de passar pel Ple de
l’Ajuntament. Doncs una mica l’explicació de com està això.
Respon l’Alcalde dient: Avui hi hagut Ple al Consorci i s’han tractat aquests i altres temes.
En el cas dels estatuts avui s’ha aprovat iniciar la modificació dels estatuts. LRSAL és
una llei que es va improvisar, no té gaire cap ni peu, diuen els que hi entenent, i a part la
vem recórrer tots els ajuntaments. Llavors com acabarà la LRSAL ningú ho sap, si que es
veritat que a data d’avui és vigent, però sembla que hi ha una mica de consens de que
una cosa és que sigui vigent i l’altra que et puguin exigir l’aplicació d’avui per demà. En el
cas del Consorci i moltes altres administracions que han decidit agafar-ho amb una mica
de calma.
En el nostre cas hem decidit agafar-ho amb una mica de calma perquè s’hauria de decidir
adscriure a l’Ajuntament amb més habitants o aporta més diners i seria la lògica i seria
Prats, i l’altra opció més fora senyada seria del municipi més gran i per tant Oristà. Amb
un i altre cas hi ha la Diputació pel mig amb el compromís que en últim extrem la
Diputació se’n faria càrrec, ara el que demana la Diputació és d’entrada que sigui amb
una mica de perspectiva de futur. El que no podem fer és anar allà i demanar l’adscripció,
perquè per ells és tot un xou, i al cap de dos dies diguem que ja som comarca i no ho
necessitem.
El que s’ha consensuat és que comencem els tràmits, per aprovar els estatuts, però
mentre ningú exigeixi el compliment anirem fent. Si des de Madrid ens diuen que tenim
una llei i que no complim i ens donen 3 mesos per fer-ho llavors si que en aquest temps
caldria prendre la decisió de si va a l’Ajuntament de Prats o a la Diputació.
Des de l’Ajuntament de Prats estem disposats a fer-ho, tot i que no és una situació
especialment agradable, perquè t’has de fer càrrec del personal, passaria a dependre de
Prats, però si que ho faríem, evidentment. La prioritat és que el Consorci es mantingui.
Des de molts dels municipis, hi ho entenc, miren amb una mica de recel que el Consorci
que pertany a tots els municipis, passin a dependre de només un municipi. Per nosaltres
la solució ideal seria que depengués de la Diputació, però la Diputació només ho farà
amb perspectiva de futur o sigui imprescindible. Per tant, el Consorci té assegurat el seu
futur i que de moment es van els tràmits per canviar els estatuts.
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L’altre tema és el reconeixement de la comarca del Lluçanès, ha anat avançant amb les
condicions que la llei vigent demanava a les comarques, l’últim informe aprovat és de
juny. A partir d’aquí hi havia tota una sèrie de municipis del Lluçanès que volen fer la
consulta i una sèrie de municipis que no volen fer la consulta. I des de governació es va
posar la condició de fer la consulta a canvi de que si s’aprova la consulta al cap de 15
dies el Lluçanès passa a ser comarca, sense més dilacions.
Aquesta consulta d’entrada penjava de la llei de participació, de consultes impugnada per
Madrid. Hi ha altres opcions que està estudiant governació i posi les condicions en que
s’ha de celebrar aquest referèndum. En aquest punt estem igual el Moianès que
nosaltres. En el moment que tinguin un proposta ens ho faran arribar. Llavors dependrà
dels nostres municipis si estem d’acord amb les condicions i el calendari per fer la
consulta. Aquest calendari es resumeix amb dues opcions abans de les eleccions
municipals o després.
Des del Consorci s’ha creat una comissió de cara a fer un argumentari de cara a
convèncer a la gent reticent dels avantatges de crear una comarca. Aquesta comissió va
avançant i que com més municipis votin a favor millor.
Jo penso que pel que m’han dit que molt aviat tindrem les condicions i els ajuntaments
del Lluçanès podrem triar quan fem la consulta i mirar de guanyar-la.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Si el Consorci acaba adscrivint-se a l’Ajuntament de
Prats, i per tant, vol dir assumir personal, pressupost i prestació de servei d’altres pobles,
això legalment com lliga. Respon l’Alcalde dient: Aquí també hi ha interpretacions, n’hi ha
que diuen l’administració que adscriu a l’altre simplement faci una tasca de control. Potser
el secretari ens ho pot aclarir una mica millor.
Intervé el secretari dient: És un problema que es planteja, el tema del Consorci,
l’adscripció és el que ha explicat, la LRSAL que ha introduït la Disposició Addicional 20a a
la 30/92, on s’explica quin ha de ser el funcionament dels Consorcis a partir de l’1 de
gener de 2015. Això està en una llei de caràcter bàsic que en principi és d’obligat
compliment i amb això han d’estar tots els Consorcis. El que no ha definit la llei, i aquest
és el problema que es planteja, en aspectes com el personal, no queda clar. Diu que
s’adscriuran a l’Ajuntament o l’entitat que correspongui, però no determina quina és la
fórmula. En altres consorcis, el que fan és la modificació dels estatuts, fan l’adscripció i a
partir d’aquí tot segueix igual. Fas la consolidació del pressupost com si fos un patronat o
un organisme autònom i en principi es queda així perquè no hi ha el desenvolupament
reglamentari.
L’únic objectiu bàsic que tenien era de controlar la situacions econòmiques d’aquests
Consorcis i vosaltres teniu la sort que teniu un Consorci que econòmicament està bé i
sanejat, i suposo que aquestes passes que heu donat i anireu donant, son en la línia
d’almenys donar cobertura aquesta primera fase que determina LRSAL que és la de
determinar on haurà d’anar el Consorci, prèviament al que es decideixi de la comarca.

Finalment, l’alcalde dóna per finalitzat el Ple i aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari interventor,
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