ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2015
Caràcter: extraordinari
Data: 31 d’agost de 2015
Horari: 19,49h a 20,07h
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen :
Isaac Peraire i Soler
Montserrat Juvanteny i Canal
Ramon Font i Coma
Anna Plans i Canal
Iolanda Roset i Aligué
M Glòria Borralleras i Soler
Jordi Bruch i Franch
Mercè Perernau i Borralleras
Ariadna Ponsa i Sala
Judit Boatella i Cortina

alcalde
regidora
regidor
regidora
regidora
regidora
regidor
regidora
regidora
regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :
Jordi Batriu i Font

regidor

La Secretària-Interventora
Anna Clària i Vila

Ordre del dia
1.- Sorteig de les meses electorals per les eleccions al Parlament de Catalunya.
2.- Acord sobre l’avaluació del procés participatiu i posicionament en relació a la
creació de la comarca del Lluçanès.
3.- Moció

1. SORTEIG MESES ELECTORALS, ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA 2015
De conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, es procedeix a la formació de les Meses
Electorals mitjançant sorteig públic, amb les persones que s’expressen i pels
càrrecs que es ressenyen:
Secció 1
Mesa A
Titulars
President: JOSE FONT RIBA
1r Vocal: XAVIER COTS MATAMALA
2n Vocal: FRANCESC XAVEIR CORTADA JORDA
Primers suplents:
President: JORDI FONT CORRIUS
1r Vocal: MONTSERRAT COSTA CALVO
2n Vocal: JAIME BALLUS PARRA
Segons suplents:
President: NOELIA CORDOBA LOPEZ
1r Vocal: LIDIA COLOMER RIBA
2n Vocal: JAUME CASAS PARATO

Mesa B
Titulars
President: MANUELA TABUEÑA SALAVER
1r Vocal: DAVID SOLDEVILA ROCA
2n Vocal: FERRAN MOLINA ARENAS
Primers suplents:
President: RAMON SALVANS RIFA
1r Vocal: M. ANGELS VALLE GARRIDO
2n Vocal: IGNASI VILARO FONT
Segons suplents:
President: MARIONA SANJUAN VIVET
1r Vocal: ROSA MARIA ROTLLANT MACIA
2n Vocal: MERCE MARTINEZ VALL LAMORA
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Secció 2
Mesa A
Titulars:
President: SARA FORNELL NOGUERA
1r Vocal: LIDIA ESCRIGAS PUIG
2n Vocal: ORIOL BERENGUERAS BOIXADER
Primers suplents:
President: FERRAN CRUELLS SERRA
1r Vocal: SUSAGNA COROMINAS PEYPOCH
2n Vocal: MARIA FONT CLAPERS
Segons suplents:
President: JOSEP BORRALLERAS SOLE
1r Vocal: CONCEPCIÓ FONT CORTADA
2n Vocal: JOSEP BRUGUE ROURA
Mesa B
Titulars:
President: MONTSERRAT MARGINET BARNIOL
1r Vocal: SANDRA VILA CASTAÑE
2n Vocal: MARIA VILA FORNELL
Primers suplents:
President: MARC VILELLA ANTONELL
1r Vocal: ANTONI TESGHITI DESEURAS
2n Vocal: JOAN BAUTISTA MUÑOZ CRISPI
Segons suplents:
President: ORIOL SANJUAN VIVET
1r Vocal: AGUSTIN VIÑAS FIGULS
2n Vocal: MONTSERRAT TESGHITI DESEURAS

2.- ACORD SOBRE L’AVALUACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU I
POSICIONAMENT EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DE LA COMARCA DEL
LLUÇANÈS
D’acord a el 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 22
d’abril de 2010 els ajuntaments van presentar 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.
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S’han complert tots 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.
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.
En data 26 de juliol s’ha celebrat el procés participatiu dels 13 municipis que
han de formar part de la nova comarca de Lluçanès amb els resultats següents:
Municipis

Total
vots

Vot SÍ (%)

Vot NO (%)

Blanc (%)

Nul
(%)

Alpens

173

89 (51,45%)

82 (47,4%)

2 (1,16%)

0

Lluçà

166

145 (87,35%)

16 (9,64%)

4 (2,41%)

1 (0,60%)

Olost

395

250 (63,29%)

128 (32,41%)

15 (3,80%)

2 (0,51%)

Oristà

285

211 (74,04%)

61 (21,40%)

10 (3,51%)

3 (1,05%)

Perafita

170

127 (74,71%)

35 (20,59%)

2 (1,18%)

6 (3,53%)

Prats de Lluçanès

1.381

1.309 (94,795)

48 (3,48%)

19 (1,38%)

5 (0,36%)

Sant
Agustí
Lluçanès

de 44

17 (38,64%)

24 (55,55%)

3 (6,82%)

0

Sant
Grau

del 322

129 (40,06%)

182 (56,52%)

11 (3,42%)

0

Bartomeu

Sant Boi de Lluçanès

283

135 (47,70%)

143 (50,53%)

5 (1,77%)

0

Sant Feliu Saserra

336

153 (45,54%)

173 (51,49%)

5 (1,49%)

5 (1,49%)

Sant Martí d’Albars

69

50 (72,46%)

16 (23,195)

3 (4,35%)

0

Sobremunt

40

22 (55%)

14 (35%)

4 (10%)

0

Santa Maria de Merlès 91

19 (20,88%)

71 (78,025)

1 (1,1%)

0

TOTAL

2.656

993

84

22

3.755
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Dels resultats se’n treu la conclusió de que el municipi de Prats de Lluçanès ha
manifestat clarament la voluntat a que es procedeixi per part dels organismes
competents a la creació de la comarca del Lluçanès.
Vist el que disposa l’article 11-Retiment de comptes de 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, que estableix que “Els plens dels 13 municipis realitzen un
pronunciament públic respecte a l’avaluació final i al posicionament de la
creació de la nova comarca, tenint en compte que no és jurídicament vinculant “
Fonaments de Dret i consideracions jurídiques
-

El 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),.
La Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya.
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
El 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.
El Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals.
La Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no
referendàries i altres formes de participació ciutadana.
La Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les diferents
modalitats de referèndum.
La Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar que per part d’aquesta Corporació es valoren
favorablement els resultats obtinguts del procés participatiu celebrats el dia 26
de juliol del 2015 respecte a la creació de la nova comarca del Lluçanès, i per
tant es ratifica la voluntat d’aquesta Corporació de ser-ne membres.
Segon.- Sol•licitar al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya que procedeixi, amb caràcter d’urgència, a la tramitació de
l’expedient administratiu corresponent per tal que sigui aprovada la creació de
la nova comarca del Lluçanès paràgraf de l’art 11 de les “Regles específiques
del procés de participació ciutadana sobre la creació de la comarca del
Lluçanès”.
Tercer.- Traslladar aquest acord al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, al Consorci del Lluçanès i a tots els Ajuntaments del
Lluçanès.
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Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: És un pas més per la
creació de la Comarca del Lluçanès.

3.- MOCIÓ
-

ADHESIÓ A DONAR SUPORT ALS VEÏNS DE SANTA CREU DE
JOGLARS I AL TREBALL CONJUNT PER A TROBAR-HI UNA
SOLUCIÓ DEFINITIVA

Els ajuntaments del Lluçanès es comprometen a vetllar per la salut dels
habitants dels pobles del Lluçanès i es comprometen a defensar la regulació de
les activitats industrials de la comarca que puguin tenir un perjudici ambiental i
de salut física i emocional per les persones.
Vist que els veïns de Santa Creu de Joglars pateixen, des de fa anys, les
molèsties i danys a la seva salut i benestar a causa d'una empresa gestora
d'orgànics ubicada a Sant Martí d’Albars. Vista la nostra preocupació en la no
resolució d'aquest conflicte que afecta l'equilibri de la nostra comarca i la
voluntat de treballar per a trobar-hi una solució definitiva.
Atès que la creació de la comarca del Lluçanès permetrà ser un ens interlocutor
vàlid davant l’ Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat de
Catalunya, i que aquest pot ser una eina per tal d'aconseguir els reptes
plantejats.
Tenint en compte el treball conjunt entre els municipis del Lluçanès, que ha de
permetre trobar solucions a problemes reals i avançar cap a una comarca més
justa, sostenible, neta i equilibrada i que fomenti activitats econòmiques
saludables i adaptades al territori.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
1- Mostrar la solidaritat de Prats de Lluçanès amb els veïns de Santa Creu de
Joglars.
2- Treballar al costat de l'Ajuntament del Municipi d'Olost i dels altres municipis
del Lluçanès per trobar una solució definitiva a la problemàtica que els afecta.

6

3- Notificar aquest document al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments del Lluçanès.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Tal com diu la moció és per
adherir-nos, aquest ajuntament ja s’ha posicionat alguna altra vegada, de fet, com
Alcalde, abans de la consulta ja vem signar un manifest que anava en aquest mateix
sentit i ens semblava molt adient que el Ple també manifestes aquest suport.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Ens sembla molt bé la proposta de l’adhesió, sobretot
per donar solidaritat als veïns de Santa Creu, més que pel fet de poder-hi treballar, ja que
creiem que amb el fet de crear la comarca, el consell comarcal o el consorci, o els
ajuntaments implicats són els que directament hi han de treballar, però volem donar tot el
suport i solidaritat als veïns de Santa Creu.

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

La secretària-interventora,
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