
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2015 
Caràcter : extraordinari 
Data :17 de juny de 2015 
Horari:21h ah 
Lloc : Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
 
Hi assisteixen : 
 
Isaac Peraire i Soler   alcalde 
Montserrat Juvanteny i Canal  regidora 
Ramon Font i Coma   regidor 
Anna Plans i Canal    regidora 
Iolanda Roset i Aligué   regidora 
M Glòria Borralleras i Soler  regidora 
Jordi Bruch i Franch   regidor 
Mercè Perernau i Borralleras  regidora 
Jordi Batriu i Font    regidor 
Ariadna Ponsa i Sala   regidora 
Judit Boatella i Cortina   regidora 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi : 
 
 
 
La Secretària-Interventora 
 
Anna Clària i Vila 
 
 
 
Ordre del dia 
 
 
1.- Creació dels grups municipals 
2.- Periodicitat de les sessions del Pla 
3.- Constitució de la Junta de Govern Local 
4.- Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern 
5.- Establiment del règim d’indemnitzacions 
6.- Designació membres de la comissió especial de comptes 
7.- Designació representants municipal en entitats supramunicipals 
8.- Designació de representant al Consell Escolar Municipal 
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9.- Donar compte dels decrets d’alcaldia 
10.- Aprovar la convocatòria del procés de participació ciutadana específic i 
sectorial sobre la creació de la comarca del Lluçanès 
 

 
 
 

1.- CREACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
Un cop celebrades les Eleccions municipals del passat dia 24 de maig de 2015 
i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la 
nova organització municipal.   
 
D’acord amb el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, efectes que els membres de la 
corporació local es constitueixin en grups polítics. 
 
Vistos els escrits presentats pels diferents grups polítics a la secretaria 
d’aquesta corporació. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-Constituir els grups municipals següents: 
 

- Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (Esquerra – 
AM) 

- Convergència i Unió (CIU) 
 

 
Segon.- Designar com a portaveus a proposta dels respectius grups a: 
 
   

- Portaveu d’Esquerra - AM: Isaac Peraire i Soler 
 - Portaveu de CIU: Jordi Bruch i Franch  
 
 
 
2.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE 
 
De conformitat amb què disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre i en concordança amb l’article 46.2 a) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en que disposa 
que en els municipi de menys de 5.000 habitants la celebració ordinària del Ple 
s’ha de fer com a mínim cada tres mesos. 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.-Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran 
lloc l’últim dimecres, no festiu, de cada dos mesos, exceptuant el mes d’agost, 
a les 19:30 hores, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a 
l’efecte. 
 
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per modificar la celebració de les sessions 
ordinàries del Ple, dins d’un marge d’una setmana, quan el dia fixat sigui festiu 
o es trobi inclòs en un període vacacional. El Ple ordinari que correspondria 
aquest mes de juny, excepcionalment, es celebrarà el mes de juliol. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores afectats, pel 
seu coneixement i efectes pertinents. 
 
 
 
3.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
D’acord amb el que disposa l’article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de règim local, en que s’estableix que la Junta de 
Govern Local existeix en tots els municipis de població superior a 5.000 
habitants i en els de menys quan ho disposi el reglament orgànic o així ho 
acordi el Ple de l’Ajuntament. 
 
Vist l’article 23 de la Llei Reguladora de les bases de règim local i l’article 54 
del DL 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 

 
Primer.-Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de 
caràcter resolutori de les atribucions que l’Alcalde i el Ple li delegui o les que li 
atribueixin les lleis. 
   
Segon.-La Junta de Govern estarà integrada per l’Alcalde,  que serà el seu 
president i pels 3 tinents d’alcalde designats per Decret d’alcaldia.  
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Tercer.- La Junta de Govern celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat 
quinzenal, el primer i el tercer dimecres de cada mes no festius, a les 
19.30hores, en les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a 
l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia. 
 
Quart.- Facultar al senyor Alcalde per a suspendre la celebració de les 
sessions de la Junta de Govern en períodes vacacionals, quan això no 
menyscabi la gestió dels assumptes municipals. 
 
 
 
4.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 
Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal, en ús 
de les facultats que confereix a l'Ajuntament l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i altra legislació 
concordant, considera necessari procedir a l’establiment d'un règim de 
delegacions de matèries la competència de les quals ostenta el Ple en virtut de 
la Llei, a favor de la Junta de Govern Local. 
 
De conformitat amb l’article 22.4 de l’esmentada Llei, el Ple de l'Ajuntament pot 
delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici d’algunes de les seves 
atribucions.   

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents 

ACORDS: 
 
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que 
a continuació es relacionen: 
  

1.- L’exercici d’accions judicials i administratives, i la defensa de la 
corporació en matèries de competència plenària. 
 
2.- Concertació operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, 
dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos 
ordinaris del Pressupost, a excepció de les de Tresoreria, que li 
correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada 
moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici 
anterior, conforme al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
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3.- L’aprovació dels projectes d’obra i serveis quan sigui competent per a 
la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstes en 
el pressupost. 
 
4.- Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, i en tot cas, les permutes de béns 
immobles. 
 

Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern 
Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, i no es poden  
delegar per la Junta de Govern a cap altre òrgan. 
 
Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel Ple de 
l'Ajuntament, com a titular de la competència originària, al qual s'haurà de 
mantenir informat de l'exercici de la delegació. Els acords dictats el virtut 
d’aquesta delegació. 
 
Tercer.-De conformitat amb el que disposa l'article 51.2 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran 
efecte des del dia següent a l'adopció d'aquest acord, sense perjudici de la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i seran de caràcter indefinit, 
sense perjudici de la potestat d’advocació pel Ple. 
 
Quart.-Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l’article 51.2 del text legal abans esmentat. 
 
 
 
5.- ESTABLIMENT RÈGIM D’INDEMNITZACIONS 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 13 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions 
Locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, 
quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva, així com a percebre 
indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la 
Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els 
Organismes Autònoms. 
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Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Grups Polítics 
Municipals tenen dret a disposar d’una infraestructura mínima de mitjans 
materials i personals per a l’exercici del càrrec, el que, donades les possibilitats 
funcionals d’aquest Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una quantia 
econòmica de caràcter mensual en concepte d’indemnització per les despeses 
realitzades en el desenvolupament de les seves funcions. 
 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres d’ERC i l’abstenció 
de cinc membres de CIU adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Establir, amb efectes del dia 13 de juny, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que a continuació es 
relacionen, el règim d’indemnitzacions següent: 
 

a) Per assistència als Plens : ................................................................. 20€     
 
b) Per assistència a la Junta de Govern:................................................150€  

 
 
Establint un màxim mensual de 350€. 

 
 

Segon.- Establir amb efectes del dia 13 de juny, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització 
mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les 
quanties següents: 

 
a) 50€  mensuals per cada grup municipal. 

 
 
 
6.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES 

 
D’acord amb l’article 127 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals i l’article 116 de la Llei Reguladora de les Bases 
de Règim Local. 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes, òrgan complementari de 
la Corporació, que té com a funcions l’examen, estudi i informe de tots els 
comptes pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple de la 
Corporació, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable a la 
comptabilitat dels ens locals. 
 
Segon.- Aprovar els membres que integren la Comissió Especial de Comptes: 
 

- Sr. Isaac Peraire i Soler - President. 
- Sra. Montserrat Juvanteny i Canal 
- Sr. Jordi Bruch i Franch 

 
 
 
7.- DESIGNACIÓ REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ENTITATS 
SUPRAMUNICIPALS 
 
D’acord amb el que disposa l’article 38 Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, es necessari procedir al nomenament dels 
representants municipals en els òrgans col·legiats de les entitats 
supramunicipals de les quals forma part aquest municipi. 
 
Atès que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès és membre de ple dret dels ens 
següents: 

- Consorci de Promoció dels Municipis del Lluçanès 
- Consorci LOCALRET 
- Mancomunitat d’aigües de Merlès 
- Consell Esportiu d’Osona 

 
Vistos els estatuts reguladors dels ens esmentats i el nombre de membres que 
s’han de designar. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Designar com a vocals en el Consell General del Consorci per a la 
Promoció dels municipis del Lluçanès: 
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 - Isaac Peraire i Soler 

- Anna Plans i Canal 
 

Segon.-Designar com a vocals en l’Assemblea  General de la Mancomunitat 
d’Aigües de Merlès: 
 
 - Isaac Peraire i Soler 

- Ramon Font i Coma 
 

Tercer.-Designar  com a representant al Consorci LOCALRET: 
 

- Anna Plans i Canal 
 

Quart.-Designar com a representant al Consell Esportiu d’Osona: 
 

- Isaac Peraire i Soler 
 
Cinquè.-Comunicar aquests acords als regidors afectats i als ens 
corresponents per al seu coneixement i efectes pertinents. 
 
 
 
8.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS AL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL 
 
D’acord amb el Reglament del Consell Escolar Municipal de Prats de Lluçanès, 
l’Ajuntament té una representació de 3 membres en aquest òrgan.  
 
Atès que s’ha de procedir a una nova designació de representants municipals  
com a conseqüència de la renovació de la Corporació i de la constitució del nou 
Ajuntament. 
 
Atès que el Reglament del Consell Escolar Municipal atribueix la Presidència 
del Consell a l’Alcaldia o en el regidor que delegui. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Delegar la presidència del Consell Escolar Municipal de Prats de 
Lluçanès  al Sr. Isaac Peraire i Soler. 
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Segon.- Designar com a membres del Consell Escolar a Iolanda Roset i Aliguéi 
Jordi Batriu i Font. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als regidors i regidores designats i al Consell 
Escolar Municipal per al seu coneixement i efectes pertinents. 
 
 
 
9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels Decrets d’Alcaldia següents: 
 
 

DECRET NÚM. 73/2015 
 
NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE 
 
Atès que el dia 24 de maig s’han celebrat eleccions municipals per a la 
renovació de les Corporacions Locals i el dia 13 de juny s’ha procedit a la  
constitució del nou Ajuntament, és necessari procedir a l’establiment de la 
nova organització municipal i, en particular, a la designació dels Tinents 
d'Alcalde. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció actual, en 
concordança amb l’article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, la designació dels Tinents d'Alcalde és 
competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament, 
mitjançant Decret. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada 

RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar Tinents d'Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes del 
dia d'avui, els regidors i regidora que a continuació es relacionen, el primer 
dels quals substituirà aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència o 
malaltia: 
 
- Primer Tinent d’Alcalde: Montserrat Juvanteny i Canal 
- Segon Tinent d’Alcalde: Ramon Font i Coma 
- Tercer Tinent d’Alcalde: Iolanda Roset i Aligué 
 
 
Segon.-Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta 
Alcaldia, les atribucions i competències que reconeix la legislació vigent i, 
en especial, l’ordenació de pagaments i l’autorització de talons bancaris, 
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seran desenvolupades pels Tinents d’alcalde,  d’acord amb l’ordre establert 
en el punt anterior. 
 
Tercer.-Aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del 
terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva 
absència, designant el Tinent d'Alcalde que hagi d’assumir les seves 
competències. 
 
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta alcaldia serà 
substituïda pel Primer Tinent d’Alcalde, i en el seu defecte, pel Segon o el 
Tercer Tinent d’Alcalde, respectivament, els hauran de donar compte d’això 
a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar 
com Alcalde Accidental més d’un d’ells. 
 
Quart.- Comunicar aquest Decret als Tinents d'Alcalde afectats, fent-los 
constar que hauran de mantenir informada aquesta Alcaldia de l'exercici de 
les seves atribucions com a Alcalde accidental, no podent, durant 
l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta 
Alcaldia amb anterioritat, ni atorga altres noves. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d’aquesta resolució en la 
sessió extraordinària que es convoqui en compliment del que preveu 
l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals.  
 
Prats de Lluçanès, 13 de juny de 2015. 
 
 
 
DECRET NÚM. 74/2015 
 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE A FAVOR DELS 
REGIDORS 

Atès que el dia 24 de maig es van celebrar les eleccions municipals per a la 
renovació de les Corporacions Locals i el dia 13 de juny s’ha procedit a la  
constitució del nou Ajuntament. Amb l'objecte de dotar d'una major celeritat 
i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que 
li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, i altra legislació concordant, 
considera necessari procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de 
competències de caràcter general i especial en favor de diferents regidors i 
regidores. 
 
Atès que de conformitat amb la legislació a la qual s'ha fet referència 
anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves 
atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per 
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l'article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, i per 
l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en les 
quals es regulen les competències que no poden ser objecte de delegació. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides 

RESOLC: 
 
Primer.- Creació de les regidories següents: 
 
 - Hisenda i Esports: Isaac Peraire 
 - Promoció del municipi: Montserrat Juvanteny i Canal 
 - Via Pública i Espais Públics: Ramon Font i Coma 
 - Acció Social, Comunicació, SIC, Salut i Joventut: Anna Plans i Canal 
 - Urbanisme, Demografia, Pagesia i Medi Ambient: M. Glòria Borralleras
 Soler 
 - Cultura i Educació: Iolanda Roset i Aligué 
 
Aquesta delegació general no portarà inherent cap facultat resolutòria, 
circumscrivint-se les funcions dels regidors i regidores adjunts a l’estudi, 
proposta i execució de la matèria relacionada amb el seu àmbit d’actuació. 
 
Segon.-Delegar de forma indistinta en tots els regidors i regidores d’aquest 
Ajuntament, les competències que a aquesta Alcaldia li atorga l’article 51.1 
del Codi Civil, en la nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de 
desembre, per autoritzar els matrimonis civils que se celebrin en aquest 
terme municipal. 
 
Aquesta delegació faculta a tots els regidors i regidores per autoritzar 
matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir-n’hi 
més d’un. 
 
Tercer.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins 
dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels 
seus titulars en un altre òrgan o regidor. 
 
Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a qui s'haurà 
de mantenir informat de l'exercici de la delegació, i estaran dotades, per 
tant, d’executivitat i de la presumpció de legitimitat. 
 
Quart.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes 
delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació 
d'aquest Decret als Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense 
perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia. 
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En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels 
regidors i regidores delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i 
automàticament, les competències delegades, com a titular de la 
competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la 
potestat d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat d’una 
nova resolució expressa en aquest sentit. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als Regidors i regidores afectats, 
entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre 
del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa 
ús de la delegació. 
 
Sisè.- Donar compte el Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que 
tingui lloc. 
 
Setè.-  Publicar el text d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la 
Província, en compliment del que disposa l'article 44.2 del text legal abans 
esmentat. 
 
Prats de Lluçanès, 13 de juny de 2015. 
 
 
DECRET NÚM. 75/2015 
 
DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, i 
havent-se procedit el dia 13 de juny a la constitució de la nova Corporació 
Local, en virtut d’allò que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 35.2, 
38 i 52 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
 
RESOLC: 
 
Primer.-Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local, els 
regidors i regidores tinents d’alcalde. 
 
Segon.-Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l’assistència 
permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions, les següents 
competències que es deleguen: 
 
- Atorgaments de llicències d’obres majors i menors 
- Resolució de peticions, tant de particulars com d’entitats, de tipus 
econòmic i/o tributari 
- Aprovació de factures, despeses i pagaments  
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- Contractacions i concessions quan el seu import no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost. 
- Aprovació d’instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització. 
- Aprovació de projectes d’obres i serveis previstos en el pressupost. 
- Tots aquells altres assumptes que puntualment l’Alcaldia li pugui 
delegar. 
 
 
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en propera sessió que 
se celebri.   
 
Prats de Lluçanès, 13 de juny de 2015. 

 
 
10.- APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA ESPECÍFIC I SECTORIAL SOBRE LA CREACIÓ DE LA 
COMARCA DEL LLUÇANÈS   
 
Fets 
 
D’acord a la normativa Decret Legislatiu  4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya 
(TRLOCC), el 13 d'octubre  de 2010 els ajuntaments presenten al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals l’expedient de sol·licitud de la creació 
de la comarca del Lluçanès a través del Consorci per a la promoció dels 
municipis del Lluçanès. S’han superat els tràmits de les corresponents 
comissions i actualment està pendent de l’aprovació del projecte de llei per 
traslladar-ho al Parlament per la seva aprovació.  
 
Atès que el dia 30 d’octubre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar 
una moció en què majoritàriament les forces parlamentàries es mostraven 
clarament a favor d’escoltar l’opinió dels ciutadans dels pobles i les viles que 
han d’integrar la comarca del Lluçanès, determinant-se aquest fet com a pas 
indispensable per poder promoure la pròpia creació de la comarca, motiu pel 
qual l´Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, ha 
elaborat el document sobre les “Regles específiques del procés de participació 
ciutadana sobre la creació de la comarca del Lluçanès”, que ha de servir de 
guia en el desenvolupament del procés.  
 
Vista la Nota en relació a l’aplicació de l’article 48.2 de la Llei 10/2014, de 26 de 
setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana, al procés participatiu del Moianès, emesa pels serveis 
jurídics del Departament de Governació. 
 
 
Fonaments jurídics 

- Carta Europea d´Autonomia Local. 
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- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l´Estatut 
d´Autonomia de Catalunya.  
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals.  
- Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries 
i altres formes de participació ciutadana.  
-Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les diferents 
modalitats de referèndum 
- I demés normativa concordant 

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents 

ACORDS: 
 
Primer.-Aprovar el document elaborat per l’Àrea de Processos Electorals i 
Consultes Populars del Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya, sobre les “Regles específiques del procés de 
participació ciutadana sobre la creació de la comarca del Lluçanès”, que ha de 
servir de guia en el desenvolupament del procés. 
 
 
Segon.- Aprovar la convocatòria del procés de participació ciutadana específic i 
sectorial sobre la creació de la comarca del Lluçanès, els elements bàsics del 
qual són els següents: 
 

-‐ Persones legitimades per participar:     
 

1 D’acord amb la convocatòria, poden participar en aquest procés 
de participació ciutadana les persones més grans de 16 anys 
residents en el municipi. 
 

2 Únicament estan legitimats a participar ens inscrits en el padró 
municipal d’habitants. 

 
3 El requisit de l’edat mínima per poder participar s’ha de complir el 

dia de la jornada de participació del 26 de juliol de 2015. 
 

4 El requisit de la inscripció en el padró municipal corresponent s’ha 
de complir el 31 de desembre de 2014. 
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-‐ Objectiu: garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les 
institucions públiques per recollir l’opinió dels ciutadans respecte la 
creació de la comarca del Lluçanès. 

 
-‐ Període i modalitat de participació: es realitzarà el procés de participació 

ciutadana durant la jornada del 26 de juliol de 2015, entre les 9 i les 20 
hores. 

 
-‐ La pregunta que es formularà a la ciutadania  és la següent: 

 
Vols que el teu municipi formi part de la comarca del Lluçanès ? 

 
 
Tercer.- Obrir un període de campanya informativa i de debat públic el qual 
s’iniciarà el 26 de juny de 2015 i finalitzarà a les 24,00 hores del dia 24 de juliol 
de 2015, en el marc del qual s’informarà a la ciutadania pels mitjans adients al 
seu abast sobre l’objecte i els elements bàsics del procés.  
 
Quart.- Reservar els següents locals i espais públics perquè les organitzacions 
i associacions interessades en el procés puguin fer actes de campanya i/o 
debat públic en relació amb les alternatives plantejades i publicar-ho al taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament: 
- Ajuntament de Prats de Lluçanès – Cal Bach i Centre de Cultura. 
 
Cinquè.- Reservar els següents llocs i ubicacions a la via pública per a la 
col·locació de cartells, pancartes i banderoles informatives sobre el procés: 
- A tots els carrers. 
 
Sisè.- Nomenar ala Sra. Imma Garrós Font com a vocal de l’Òrgan de Control 
específic per al procés de participació ciutadana sobre la creació de la comarca 
del Lluçanès amb seu al Consorci per la promoció dels municipis del Lluçanès 
(Carrer Vell, 3 08515- Santa Creu de Jutglar ) 
 
Setè.- Aprovar la convocatòria pública per tal de cobrir amb persones 
voluntàries els llocs de president i vocal de cada mesa de participació (un 
titulars i un suplent) obrint a tal efecte un període de 5 dies hàbils (del 18 al 23 
de juny ) per a la presentació de sol·licituds en el registre general de 
l’Ajuntament. La designació dels membres de la/les mesa/es es realitzarà el dia 
29 de juny de 2015. 
 
En cas d’haver-hi més sol·licituds de persones voluntàries que vocalies a 
ocupar, la designació es realitzarà  mitjançant sorteig. 
 
 
Vuitè.- Designar a les següents persones que actuaran com a gestors i 
suplents d’aquests, que seran els encarregats de donar suport a la constitució i 
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al bon funcionament de les meses i de fer la transmissió dels resultats a l’òrgan 
de control: 
Gestors: Sra. Dolors Font i Surinyach i Blanca López i Gost 
Suplents: Sra. Sara Blanqué i Dolado i Irene Palou i Santanera 
 
Novè: Reservar les següents ubicacions per a la col·locació de les meses de 
participació: 
Plaça Can Claus, 1 – Centre de Dia 
 
Desè: Publicar el present acord al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina 
web municipal. 
 
 
 
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      La secretària-interventora, 
L’alcalde 
 


