
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2015 
Caràcter : extraordinari 
Data :13 de juny de 2015 
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Lloc : Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
 
Hi assisteixen : 
 
Isaac Peraire Soler     alcalde 
Montserrat Juvanteny Canal   regidora 
Ramon Font Coma     regidor 
Anna Plans Canal     regidora 
Maria Glòria Borralleras Soler   regidora 
Iolanda Roset i Aligué    regidora 
Jordi Bruch Franch     regidor 
Mercè Perernau Borralleras   regidora 
Jordi Batriu Font     regidor 
Ariadna Ponsa Sala     regidora 
Judit Boatella Cortina    regidora 
 
 
 
La Secretària-Interventora 
 
Anna Clària i Vila 
 
 
 
 
Ordre del dia 
 
 

1.- Constitució del nou Ajuntament  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 
 

 
Prèviament a l’inici de la sessió la secretària interventora dóna la benvinguda 
als presents i continua exposant que l'objectiu de la present sessió és procedir 
a la constitució del nou Ajuntament de Prats de Lluçanès, d’acord amb els 
resultats de les eleccions municipals que es van dur a terme el passat 24 de 
maig, per a la renovació dels membres de les corporacions locals. 
 
En aquest acte es troba a disposició de tots els regidors i regidores electes la 
documentació exigida a l’article 36.2 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, és a dir, l’acta d’arqueig, els 
justificants de les existències en metàl·lic i la documentació relativa a l’inventari 
del patrimoni. 
D’acord amb l’article 195 i següents de la legislació electoral vigent, a 
continuació es procedirà a la constitució de la Mesa d’edat. Per la qual cosa es 
convida a pujar a l’estrada a la Sra. Mercè Perernau i Borralleras, regidora 
electa de major edat, que presidirà la mesa i la Sra. Ariadna Ponsa i Sala, 
regidora electa de menor edat. 
 
La presidenta declara constituïda la mesa d’edat i oberta la sessió de 
constitució de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 
La regidora electe de menor edat crida els regidors i regidores electes presents 
i informa que hi ha quòrum suficient per la celebració de la sessió. 
 
 
La presidenta de la mesa d’edat demana si hi ha algun regidor o regidora 
afectat per alguna de les causes d’incompatibilitat previstes a la Llei Orgànica 
del règim electoral general o altra legislació concordant. No efectuant-se cap 
declaració per part dels regidors i regidores, s’entén que aquests no es troben 
afectats per cap de les causes d’incompatibilitat sobrevingudes amb posteriori-
tat a la seva proclamació. 
 
A continuació la presidenta demana a la secretària que llegeixi a la formulació 
del jurament o promesa d’acatament a la Constitució de conformitat amb 
l’article  108.8 de la Llei orgànica del Règim Electoral, per tal que els regidors i 
regidores puguin contestar a la fórmula. 
 
 
Per la Secretària es procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa 
establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d'abril, el text literal de la qual és el 
següent: 

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

 



A continuació, la secretària procedeix a nomenar cada un dels regidors, els 
quals, d'un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la 
Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de la manera següent: 
 

- Sr. Isaac Peraire i Soler: “Per Prats de Lluçanès i la seva gent, per la 
Comarca del Lluçanès, per la justícia i la llibertat de tot el país, per 
imperatiu legal, sí ho prometo” 

 
- Sra. Montserrat Juvanteny i Canal: “Pel poble de Prats de Lluçanès, pel 
reconeixement de la comarca del Lluçanès, i per l’independència d’aquest 
país, per imperatiu legal, sí ho prometo” 

 
- Sr. Ramon Font i Coma: “Pel poble de Prats de Lluçanès, per la comarca 
i l’ independència, per imperatiu legal, sí ho prometo” 

 
- Sra. Anna Plans i Canal: “Per imperatiu legal, prometo per la meva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidor/a amb lleialtat al Rei, i guardar la Constitució com a norma 
fonamental. 
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
treballaré per Prats de Lluçanès, pel reconeixement de la comarca del 
Lluçanès i que resto a disposició del nou Parlament, del President i del 
Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 
27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIUTE I 
SOBIRÀ.” 
 
- Sra. Maria Glòria Borralleras i Soler: “Per Prats, per la comarca, per 
l’independència dels països catalans, prometo per imperatiu legal.” 

 
- Sra. Yolanda Roset i Aligué: “Pel nostre poble, per la comarca, pel país, 
per imperatiu legal, sí ho prometo” 

 
- Sr. Jordi Bruch i Franch: “Per imperatiu legal prometo que treballaré amb 
totes les meves forces pel nostre poble.” 

 
- Sra. Mercè Perernau i Borralleras: “Per imperatiu legal, sí ho prometo.” 

 
- Sr. Jordi Batriu i Font: “Sense renunciar a la llibertat del nostre país, per 
imperatiu legal, sí ho prometo.” 

 
- Sra. Ariadna Ponsa i Sala: “Per imperatiu legal, sí ho prometo.” 

 
- Judit Boatella i Cortina: “Per imperatiu legal, sí ho prometo.” 

 
 
La presidenta de la mesa d’edat declara constituït el nou Ajuntament de Prats 
de Lluçanès i exposa que a continuació es procedirà a l’elecció de l’Alcalde de 



l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, per la qual cosa sol·licita a la secretària que 
expliqui el procediment d’elecció i de votació. 
 
 
La secretària exposa que d’acord amb l’art. 196 de la Llei electoral general, en 
la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedirà a l’elecció de 
l’Alcalde d’acord amb el següent procediment: 
 

- Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves 
corresponents llistes. 

- Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors es 
proclamat Alcalde. 
 

Pel que fa al sistema de votació d’acord amb l’article 101 del ROF les votacions 
poden ser ordinàries, nominals i secretes. 
 
 
Continua la presidenta exposant que hi ha dues candidatures: 
 

- Sr. Isaac Peraire i Soler- Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal 

- Sr. Jordi Bruch i Franch – Convergència i Unió 
 

Si tots els regidors i regidores hi estan d’acord, per tal d’agilitzar el sistema de 
votació procedirem a la votació a mà alçada.  
 

- Vots a favor del candidat Isaac Peraire i Soler?  6 vots a favor 
 

- Vots a favor del candidat Jordi Bruch i Franch? 5 vots a favor 
 
En conseqüència, i atès el resultat de la votació, el regidor Sr. Isaac Peraire i 
Soler, representant de la llista de ERC - AM obté la majoria absoluta i per tant, 
el proclamo alcalde de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 
 
- Sr. Isaac Peraire i Soler accepta el càrrec d’alcalde de Prats de Lluçanès? 
Respon el Sr. Isaac Peraire que accepta. Per la qual cosa la secretària dóna 
lectura a la fórmula d’acatament a la Constitució legalment establerta. 
 
 “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’Alcalde de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya?" 
 
-Isaac Peraire i Soler: “Per Prats de Lluçanès i la seva gent, per la comarca del 
Lluçanès, per la justícia i la llibertat del país, i per imperatiu legal, sí ho 
prometo.” 
 
 



La presidenta de la mesa d’edat fa lliurament a l’Alcalde dels atributs del càrrec 
i li cedeix la cadira de presidència, quedant d’aquesta manera dissolta la mesa 
d’edat. 
 
 
Acte seguit pren la paraula el senyor Alcalde, Isaac Peraire i Soler:  
 

Hola a tothom, primer de tot moltes gràcies a tots per ser aquí, i enhorabona a tots 
els regidors i regidores per la responsabilitat que acabeu d’assumir. 
 
Comencem una nova etapa. Avui és un dia alegre, és un dia d’esperança, és un dia 
de passió, d’intensitat, d’optimisme. Així és com encarem nosaltres aquest nou 
camí al capdavant de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 
  
Un nou temps pel poble, en que si bé és cert que avui a l’entorn gairebé la totalitat 
de les coses són iguals que ahir, volem que a partir d’ara i de demà des de 
l’Ajuntament s’ajudi a fer un pas endavant, amb aire fresc i renovat. 
 
L’equip d’Esquerra Republicana de Catalunya encetem aquesta etapa sentint-nos 
humilment preparats, esperançats, estem a punt per ser agosarats en les nostres 
accions, estem preparats per ser clars en la nostra gestió, estem a punt per a ser 
transparents en el quefer quotidià, en ser ferms en l’execució de projectes. 
 
Ho volem fer al costat de tots, de tota la població, movent-nos a favor de l’interès 
comú i del benestar general. Aquelles ganes de treballar i moure’ns pel poble i la 
seva gent. 
 
Aquella mirada ben àmplia i alhora que té en compte allò concret. La suma de cada 
petita cosa ens permetrà fer grans canvis. No pensant què pot fer Prats per 
nosaltres, si no pensant què podem fer tots nosaltres per Prats. 
 
Tenim ganes de que les coses que ens poden semblar més quotidianes o del dia a 
dia funcionin. Res no s’atura, tot continua, i estem disposats a fer salts endavant, a 
protegir, a millorar conjuntament. Tenim exemples d’elements que ja hem començat 
a apropar-nos, coses que estan en marxa i que cal seguir, i que de ben segur 
podrem ajudar entre tots a millorar. El centre de dia, les activitats a la gent gran, els 
serveis socials, les Festes, posar a punt la piscina, les activitats d’estiu, l’Escola 
Bressol o l’Escola de Música, la Deixalleria, el Casal del Jovent, la Fira de Sant 
Jaume, el pavelló, els carrers del poble, els equipaments públics…i tants d’altres 
aspectes que els cal acompanyament constant. 
 
Alhora, i tal com deia, volem posar una mirada ampla. Un objectiu gran angular per 
establir projectes que mirin més enllà de la immediatesa, que tinguin en compte el 
poble del futur. Projectes estratègics que no tindran resultats demà, però que són 
cabdals per aquest futur que ens espera. Procurarem que allò urgent, no ens 
impedeixi veure allò important. 
 



Podem parlar de fer un poble educador, un poble transformador, un poble que 
emprengui polítiques demogràfiques per afrontar l’envelliment i reducció de la 
població; un poble que s’embranqui en projectes de dinamització econòmica, 
turística, industrial, comercial… un poble amb eines que permeti ajudar els més 
necessitats; un poble amb una política urbanística de les persones, un poble on la 
cultura i l’educació siguin pilars fonamentals. Un poble que ajudi als que més 
pateixen perquè no poden engegar la calefacció a l’hivern o tenen problemes per 
pagar l’aigua, que no poden pagar l’entrada a la piscina, famílies que no poden 
assumir activitats extraescolars o ni tan sols poden acabar de fer la compra del 
menjar i la roba. No volem deixar ningú, ningú enrere. 
 
Així les coses, l’equip d’ERC no ens hem cansat de repetir fermament que Prats 
som tots, i treballarem amb aquesta màxima present en cadascuna de les nostres 
accions. 
 
D’aquesta forma, els últims dies hem ofert un pacte de govern als companys de 
Convergència i Unió, que tot esperant encetar una nova etapa estàvem i estem 
convençuts que podem fer grans accions plegats. Som 11 persones formant part 
del Ple en aquest ajuntament, 11 representants escollits democràticament i que el 
poble ha votat, en les eleccions més participades de la història de la democràcia. I 
tots 11 podem aportar moltes coses, n’estem convençuts. De moment, no ha 
fructificat cap pacte de Govern conjunt, però el diàleg està obert, i nosaltres malgrat 
la negativa d’aquest pacte, hem estès la mà i els hem obert les portes, per exemple, 
a la Junta de Govern, a les taules de participació que creem, i assumim el 
compromís del diàleg constant. 
 
Al mateix temps, fora dels que formem aquest Ple municipal, i de l’imprescindible 
treball del personal tècnic que forma l’Ajuntament, hi ha, hi sou, moltes persones, 
entitats i grups disposats a treballar tossudament alçats cadascú des del seu àmbit 
per tirar endavant el poble. Sou vosaltres el principal motor de tot plegat. 
 
Aquest alcalde que us parla, i aquest equip de Govern us posa catifa vermella per 
avançar, per ajudar, per cooperar. La nostra acció vol ser a favor de tots, i volem 
correponsabilitzar-nos, volem fer partícips a tothom de les decisions. Si els reptes 
els abracem junts, si les decisions les emprenem plegats, segur que surten molt 
més encertades i el poble en sortirà de ben segur més beneficiat. 
 
El nostre treball serà doncs rigorós, ferm, entusiasta, planificat i horitzontal, per 
afrontar tots els reptes que sorgeixin, i per desenvolupar tots els projectes que 
volem portar a terme. 
 
Un treball per afrontar reptes que creiem que cal fer de forma conjunta, els 
necessitem abordar al costat dels altres pobles de la comarca. Per això, sense 
complexos, amb determinació i amb veu alta i clara defensem la comarca del 
Lluçanès i la seva oficialitat. Per una banda ja estem planificant a marxes forçades 
la campanya per la consulta del 26 de juliol, la campanya per a fer tothom 



coneixedor dels arguments que ens empenyen a defensar a ultrança la convicció 
que una nova eina, la de la Comarca del Lluçanès, ens permetrà ser més eficients, 
fer els serveis més propers, i afrontar els reptes compartits amb seguretat i 
contundència. Un nou model de comarca, per un nou país. 
 
Us anuncio doncs, que dimecres vinent dia 17 de juny farem un Ple extraordinari en 
que, a banda de proposar el nou cartipàs i les responsabilitats que tindrem els 
regidors i regidores del nou govern municipal, convocarem oficialment la consulta 
sobre la comarca del Lluçanès pel proper dia 26 de juliol. 
 
Per altra banda, l’alcalde de Prats de Lluçanès i els regidors som i serem ferms 
defensors de la llibertat nacional del país, de la independència. Així, compromesos 
amb el nou país que volem construir, just i lliure, estem disposats a fer gestos 
simbòlics (que no ens faran perdre el nord), i sobretot estem disposats a fer gestos 
valents i efectius, com pagar els impostos a la Hisenda Catalana, o participar 
activament a l’Associació de Municipis per la Independència per sumar des del 
municipalisme forces per fer el procés constituent que desemboqui a la República 
Catalana que anhelem. Al costat del Parlament i de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per últim, posant-nos de nou al servei de tots, i agraïts a tots els que heu vingut i als 
que ens segueixen per les xarxes socials, donem immensament les gràcies a tota, 
tota, tota la població que ens ha ajudat a arribar fins aquí, però sobretot les donem 
a tota la població, tota tota tota, que ens ajudarà a tirar endavant a partir d’ara… 
amb el cap ben clar i amb el cor bategant intensament, 
VISCA EL POBLE DE PRATS DE LLUÇANÈS, 
VISCA LA COMARCA DEL LLUÇANÈS 
i VISCA LA TERRA! 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Bruch Franc per pronunciar el seu parlament, 
 

Benvolgudes i benvolguts veïns de Prats de Lluçanès,  
 
A tots els que ens acompanyeu a aquesta Sala de Plens, us agraeixo la vostra 
presencia en un dia tant important com el d’avui. El fet que estigueu aquí presents, 
demostra que igual que jo, us estimeu, admireu i defenseu el nostre poble. 
  
En primer lloc, permeteu-me que com a cap de llista de Convergència i Unió, em 
vegi amb el compromís i la necessitat d’agraïr a totes aquelles persones que han 
recolzat el nostre equip i a tota aquella gent que ens ha fet confiança en el nostre 
projecte. Posem en gran valor els vostres vots i treballarem per fer real la vostra 
voluntat de poble. La Mercè, el Jordi, la Judit, l’Ariadna i jo mateix, posarem totes 
les nostres forces per ser-vos uns dignes representants.  
 
Aprofito també aquest solemne moment, per agrair la feina feta a l’alcalde sortint, el 
Lluís Vila, així com a la resta de regidors que formaven part del consistori en la 
passada legislatura. Des d’aquí us fem arribar un merescut reconeixement  per 
haver estat en tot moment al servei del poble.  



Dit això, som gent honesta i assumim i reconeixem la victòria del grup d’Esquerra 
Republicana, qui legítimament governarà aquest Ajuntament en els propers 4 anys. 
Al nou alcalde i a la resta de regidors de l’equip de govern els desitgem molta sort i 
molts encerts en aquesta nova etapa. Us demanem que treballeu amb rigor, amb 
seny i transparència i que per sobre de tot ho feu sempre pensant amb l’interès de 
Prats de Lluçanès.  
 
L’equip que represento coneix de primera mà la dificultat, l’esforç i el sacrifici 
personal que suposa governar un Ajuntament. Perquè darrera de cada petit detall i 
ha una gran tasca que l’haver més dur a terme. És per això que esperem i 
demanem que el nou equip de govern, amb l’alcalde al cap davant donant exemple, 
hi destinin tot el temps i l’esforç que el nostre municipi es mereix. Perquè més enllà 
dels dies que com avui ser alcalde o regidor de govern vesteix i reconforta, però la 
responsabilitat s’ha de saber exercir 365 dies a l’any, 24 hores al dia.  
 
Amb aquesta conjuntura començarem d’entrada un nou mandat a l’oposició. I 
farem, una oposició amb propostes i amb posicionaments coherents respecte tot 
allò que sempre hem dit, defensat i fet. Ens agradaria que fos el mandat de la 
pluralitat, que es tinguin presents les opinions del grup de Convergència i Unió i que 
es visualitzi que l’Ajuntament hi poden haver projectes comuns que aportin un 
benefici pel conjunt del poble. També avancem, que quan calgui sabrem dir no amb 
fermesa i sabrem defensar les prioritats i línies de futur que pensem que s’han 
d’abordar en els propers anys. 
  
En el nostre grup municipal, ens trobareu quan es prioritzi el progrés de la nostra 
vila i de la seva gent. Ens trobareu quan es treballi amb joc net, quan hi hagi una 
sincera confiança i quan el mandat transcorri de manera responsable d’acord amb 
el moment que vivim.   
 
Ens trobarem també quan es tracti de defensar el reconeixement de la comarca i no 
podria ser de cap altre manera, ens trobarem quan es tracti d’avançar per 
aconseguir la llibertat del nostre país.  
  
Des de la nostra part, us podem assegurar que posarem totes les nostres energies, 
dins i fora de l’Ajuntament, per fer-ho possible.  
 
Moltes gràcies a tothom, visca Catalunya i visca Prats de Lluçanès! 

 
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 Interventora, 
L’alcalde  
 
 


