ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2016
Caràcter: ordinari
Data: 24 de febrer de 2016
Horari: 20,30h a 21,37h
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen :
Isaac Peraire i Soler
Montserrat Juvanteny i Canal
Anna Plans i Canal
Iolanda Roset i Aligué
M Glòria Borralleras i Soler
Montserrat Perarnau Casals
Jordi Bruch i Franch
Mercè Perernau i Borralleras
Jordi Batriu i Font
Ariadna Ponsa i Sala
Judit Boatella i Cortina

alcalde
regidora
regidora
regidora
regidora
regidora
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :
cap
La Secretària-Interventora
Anna Clària i Vila
Ordre del dia
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació de l’acta de Ple anterior.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia
3.- Donar compte de les Juntes de Govern
4.- Ratificació acord Junta de Govern 1/2016
5.- Aprovació delegació Preus Públics
6.- Aprovació compte de gestió exercici 2015
7.- Aprovació reconeixement de crèdit
8.- Aprovació modificació de crèdit 1/2016

9.- Aprovació recuperació del total de la paga de desembre 2012
10.- Aprovació inicial del reglament de la taula d’esports
11.- Aprovació modificació dels estatuts del Consorci per a la Promoció dels
municipis del Lluçanès.
II.- PART DE CONTROL
1.- Mocions
2.- Informacions
3.- Precs i preguntes

I.- PART RESOLUTIVA
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE ANTERIOR
Vistes les actes de la sessions anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple els
dies:
- 16 De desembre de 2015
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda aprovar-la íntegrament.

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

Decret núm. 125/2015 de data 10 de desembre de 2015 – Autorització divisió
horitzontal.

-

Decret núm. 126/2015 de data 11 de desembre de 2015 – Autorització instal·lació
placa de gual.

-

Decret núm. 127/2015de data 14 de desembre de 2015 – Adquisició immoble
situat al carrer Orient, 10 de Prats de Lluçanès.

-

Decret núm. 128/2015 de data 17 de desembre de 2015 – Delegació de
competències de l’Alcalde a favor dels regidors.

-

Decret núm. 129/2015 de data 18 de desembre de 2015 – Nomenament dels
Tinents d’Alcalde.

-

Decret núm. 130/2015 de data 30 de desembre de 2015 – Pròrroga contracte
laboral a la tècnica de joventut.
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-

Decret núm. 131/2015 de data 31de desembre de 2015 – Autorització a la Colla
Gegantera per a desenvolupar amb caràcter extraordinari la Festa de Cap d’Any.

-

Decret núm. 1/2016 de data 11 de gener de 2016 – Declarar incoat l’expedient de
reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 1/2016-RP.

-

Decret núm. 2/2016 de data 14 de gener de 2016 – Concessió llicència ambiental
municipal, per a l’exercici de l’activitat de “TALLER DE PLANXISTERIA I
PINTURA D’AUTOMÒBIL”.

-

Decret núm. 3/2016 de data 20 de gener de 2016 – Autorització per a
desenvolupar els actes de la Festa Major de Sant Vicenç 2016.

-

Decret núm. 4/2016 de data 21 de gener de 2016 – Autorització col·locació
exposició fruita davant la botiga situada al c/ Nou, 2.

-

Decret núm. 5/2016 de data 26 de gener de 2016 – Autorització celebració 8ª
EDICIÓ DEL LLUÇANÈS FERÉSTEC, el dia 3 d’abril de 2016.

-

Decret núm. 6/2016 de data 27 de gener de 2016 – Autorització ocupació de la via
pública per part dels Trabucaires Miquelets de Catalunya el proper dia 6 de febrer
de 2016.

-

Decret núm. 7/2016 de data 2 de febrer de 2016 – Declarar incoat expedient de
reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 2/2016-RP, pels danys ocasionats
a un vehicle, quan un vehicle especial municipal va topar amb aquest.

-

Decret núm. 8/2016 de data 4 de febrer de 2016 – Autoritzar la segregació de la
finca 1484 .

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

3.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN
Es dóna compte de les Actes de les Juntes de Govern següents:
-

Acta de la Junta de govern del 2 de desembre de 2015.

-

Acta de la Junta de govern del 16de desembre de 2015.

-

Acta de la Junta de govern del 31 de desembre de 2015.

-

Acta de la Junta de govern del 20 de gener de 2016.
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L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

4.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN 20-1-16.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 20 de gener de 2016
d’Aprovació Preu Públic del sopar popular de Santa Àgata, que literalment diu
així:
“6.- APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC DEL SOPAR POPULAR DE SANTA ÀGATA.
Vista que per Santa Àgata s’organitza un sopar popular i vista la necessitat d’aprovar un
preu públic per aquest sopar.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el preu públic següent:
“Tast de Santa Àgata – 3€”
Segon.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal.
Tercer. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció municipal.
Quart. Ratificar aquest acord per plenari”.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta el següent
ACORD:
Únic.-Ratificar l’acord de la Junta de Govern de data 20 de gener de 2016, tal
com més amunt es transcriu.

5.- APROVACIÓ DELEGACIÓ PREUS PÚBLICS
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.
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local la competència plenària que a
continuació es relacionen:
1.- Aprovació de Preus Públics.
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.
Prèviament a l’adopció de l’acord intervé l’Alcalde dient: Va relacionat amb l’anterior,
és una competència que és pot delegar i com que la Junta es reuneix més sovint i es
més pràctic fer-ho doncs és delegar aquesta competència del Ple a la Junta de
Govern, d’acord amb la llei que així ho permet.
Respon el regidor Jordi Bruch dient: Ens sembla correcte per l’agilitat que permet i ens
agradaria ser informats quan es facin canvis.

6.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ EXERCICI 2015
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per
rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ens : PRATS DE LLUÇANÈS
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Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte
coincideixen amb els fons transferits a l’Ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels
drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les
quanties següents:
-Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015:
Rebuts
Liquidacions

2.202,46
20.519,69

-Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015:
Rebuts
Liquidacions

139.058,61
132.756,01

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de ERC i l’abstenció
de cinc membres de CIU s’adopta el següent
ACORD:
Únic.- Informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2015
presentada per l’ORGT.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: El que voldríem saber perquè hi ha la diferència
entre el període de voluntària i el que està en executiva.
Respon la secretària dient: És el període en que es troba el pagament, el que es
troben en voluntari i l’executiu és quan ja ha vençut aquest període. En executiva ja hi
ha recàrrec i l’organisme va reclamant el pagament, fins que es passa a
embargaments.

7.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT
Vistes les factures presentades a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès,
corresponents a l’exercici 2015.
Vist l’informe d’Intervenció on consta que en aplicació de l’article 60.2 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, correspon al Ple l’aprovació d’obligacions
corresponents a exercicis anteriors.
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits per un import de 10.312,38€
corresponents a exercicis anteriors, d’acord amb el detall següent:
N. de
Data doc. Import total
document

Tercer

Nom

36

13/12/2015

98,00

77734929N

JORDI FUSTÉ GUIXARÓ

38

14/12/2015

18,50

77734929N

JORDI FUSTÉ GUIXARÓ

564

31/12/2015

263,78

77080567T

M.DOLORS PORTET BOIXADERAS

201507524

31/12/2015

180,93

A58083353

FURRIOLS FERRETERIA

A-466

31/12/2015

6.268,91

B60734704

INSTALACIONS J. BOLADERAS, S.L.

129

30/12/2015

100,00

G63340483

FUNDACIÓ SUPORT SOCIAL SOLIDARI

A-202

31/12/2015

231,74

B60874740

EMBOTITS SENDU , S.L.

52

30/12/2015

1.396,82

33943788C

HERIBERT GRIFELL COSTA

VE150012

30/10/2015

375,80

B61438818

TASTA’M I BON PROFIT SLU

VE150065

30/11/2015

540,54

B61438818

TASTA’M I BON PROFIT SLU

VE150129

30/12/2015

607,46

B61438818

TASTA’M I BON PROFIT SLU

PUB/505154

15/09/2015

78,65

A08447369

PREMSA D’OSONA,SA

PUB/500949

31/12/2015

151,25

B63417950

MITJANS AUDIOVISUALS D’OSONA SL

Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016, els corresponents crèdits.

8.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2016
Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent per a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la
Corporació, segons queda justificat en la Memòria que acompanya l’expedient.
Vist l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
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seguir i l’informe d’intervenció favorable.
De conformitat amb el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de ERC i l’abstenció
de cincs membres de CIU s’adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número
1/2016, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat
amb baixa d’altres aplicacions i crèdit d’altres administracions públiques,
d’acord amb el resum següent:

DESPESES
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA
920,467

PREVISIÓ
ANTERIOR

CONCEPTE
Adm. General. Transferències a
Consorcis
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

43.000,00

SUPLEMENT
CRÈDIT
4.730,00
4.730,00

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
47.730,00

B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA
3373,640

CONCEPTE
Redacció projectes
TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

Total suplement de crèdit
Total habilitació de crèdit
TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT

SUPLEMENT
CRÈDIT
10.138,68
10.138,68

4.730,00
10.138,68
14.868,68

INGRESSOS
A) BAIXA APLIC. PRESSUPOSTÀRIES
PARTIDA
320,632
432,610

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
25000,00
18000,00

CONCEPTE
Remodelació cuina zona esportiva
Pàrquing autocaravanes
TOTAL BAIXA
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BAIXA
2365,00
2365,00
4.730,00

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
22635,00
15635,00

B) PRÉSTEC
PARTIDA
911,00

CONSIGNACIÓ
NOVA
ANTERIOR
CONSIGNACIÓ
0,00
10.138,68
10.138,68

CONCEPTE
Préstec a ll/t del sector públic
TOTAL ROMANENT
Total baixa
Préstec
TOTAL RECURSOS DE FINANÇAMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
10.138,68 €

4.730,00
10.138,68
14.868,68

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província per un termini de quinze dies, durant els quals els
interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. Si
transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions,
s’entendrà aprovat definitivament.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Hem de fer un suplement
augmentant l’aportació de l’Ajuntament al Consorci del Lluçanès, ha variat la quota,
fins ara eren 16€ i ara seran 18,5€.
També habilitem un crèdit extraordinari per la redacció del projecte de l’Hotel d’entitats
i tot junt suma 14.868€. Una part és amb baixa d’altres aplicacions i la resta amb un
préstec del sector públic.

9.- APROVACIÓ RECUPERACIÓ DEL TOTAL DE LA PAGA DE DESEMBRE
DE 2012.
Atès que l’article 1.dos del Real Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual
es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en els
pressupostos de l’Estat i s’adopten mesures en matèria d’ocupació pública i
estímul de l’economia estableix que es pot abonar l’import deixat de percebre
pels empleats públics equivalents a la part proporcional corresponent a 48 dies
de la paga extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues
addicionals del mes de desembre.
Atès l’informe favorable de secretaria intervenció per tal d’efectuar la devolució
d’aquesta part proporcional de la paga extra de Nadal de 2012.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució als empleats públic de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès la part que resta de pagament de la paga extra de Nadal deixada de
cobrar el desembre de 2012 d’acord amb la legislació estatal.
Segon.- Notificar aquest acord a intervenció municipal per tal que s’efectuï
aquest pagament.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Ja sabeu que per la situació
del 2012 es va deixar de pagar aquesta part proporcional, l’Ajuntament ja va fer la
devolució d’una part i ara faríem la següent part. Ens sembla una mesura justa pel
personal de l’Ajuntament, no estàvem obligats a fer-ho, però pel nostre compromís
amb el personal i la bona feina que puguin fer ho aprovem.

10.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA TAULA D’ESPORTS
Vist el text redactat per a l’aprovació del Reglament de la Taula d’Esports i
l’informe emès per secretària.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de la Taula d’Esports de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, el text del qual es el següent:
“REGLAMENT DE LA TAULA D’ESPORTS
1. Naturalesa del reglament de la Taula d’Esports
Aquest reglament regula la composició, les funcions i el funcionament del Taula
d’Esports de Prats de Lluçanès.
2.- Definició de la Taula d’Esports
La Taula d’Esports, és un organisme consultiu de la Regidoria d’Esports que col·labora
en la definició, organització, coordinació i potenciació de les activitats i entitats esportives
de Prats de Lluçanès.
3. Funcions i objectius
La Taula d’Esports té, entre d’altres , les següents funcions :
a) L’assessorament, proposta i informació a la regidoria d’esports de l’Ajuntament de
qualsevol assumpte relacionat amb l'activitat esportiva del municipi de Prats de Lluçanès.
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b) Actuar com a vehicle canalitzador de les propostes que els veïns i entitats de la
població tinguin en relació amb l’organització, coordinació, potenciació i
desenvolupament de l'activitat esportiva al municipi.
c) Dinamitzar i coordinar l'agenda esportiva municipal.
d) Vetllar perquè les activitats que es portin a terme o els projectes que es desenvolupin
tinguin com a objectiu la satisfacció de l’interès general del conjunt de la població de
Prats de Lluçanès.
e) Informar, i assessorar en tots aquells aspectes que sense estar directament
relacionats amb la Regidoria d’esports puguin repercutir-hi o tenir rellevància.
f) Proposar l'establiment, modificació, coordinació o millora del calendari esportiu del
municipi de Prats de Lluçanès.
g) Potenciar l’activitat de l’esport base de Prats de Lluçanès.
4. Composició
La Taula d’Esports estarà formada pel regidor/a d’esports de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès o membre en qui delegui que ostentarà la Presidència, un representant de
cada grup municipal i una persona representant de cada una de les entitats esportives de
la població que estiguin interessades a formar-ne part i que ho sol·licitin a la regidoria
d’esports i aquelles persones que, a títol personal, i en atenció a les seves activitats o
dedicació al servei de l’esport, designi la regidoria de esports o el Consell plenari de la
Taula d’Esports i la persona tècnica de l’Àrea d’Esports.
La Taula, per tractar assumptes específics i puntuals podrà demanar l’assistència de
tècnics o persones de reconeguda vàlua i coneixement en la matèria, les quals tindran
veu però no vot.
Cada associació comunicarà, per escrit, al president de la Taula d’Esports, la persona
que ostentarà la representació de l’entitat. Una mateixa persona no podrà representar
alhora a més d’una entitat.
Si un membre del Consell deixa de formar part de l’associació que representa cessarà
automàticament en les seves funcions i l’associació elegirà un nou representant que no
formarà part de la Taula d’Esports fins que ho comuniquin, per escrit, al President de la
Taula d’Esports.
En el supòsit que un representant d’una entitat no pugui assistir a una sessió podrà
delegar, per escrit, a una persona que actuï per delegació seva i que sigui membre de la
mateixa associació.
5. Òrgans de la Taula d’Esports
La Taula d’Esports està formada per la següent estructura:
El Consell Plenari
Les Comissions, si s’escau
La Presidència
La Secretària tècnica, tècnica d’esports de l’Ajuntament.
a) El Consell Plenari
Formen part del Consell Plenari la totalitat dels membres de la Taula d’Esports.
Estarà presidida pel president de la Taula d’Esports.
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El Consell Plenari es reunirà com a mínim cada sis mesos amb caràcter ordinari, i les
vegades que calgui amb caràcter extraordinari quan així ho cregui oportú el president per
iniciativa pròpia o a petició, per escrit, de com a mínim tres dels seus membres.
Les convocatòries es realitzaran pel president amb una antelació mínima de quatre dies
hàbils, per escrit o pel mitjà de comunicació que es cregui més adient segons el cas i
s’acompanyaran d’un ordre del dia amb els assumptes a tractar.
El darrer punt de l’ordre del dia serà destinat a precs i preguntes.
Les sessions del de la Taula d’Esports seran públiques i s’anunciaran oportunament a fi
que hi pugui assistir qualsevol persona interessada en les activitats juvenils locals. Els
assistents que no siguin membres de la Taula d’Esports podran expressar la seves
opinions i suggeriments al final de cada sessió en un torn obert de paraules.
Per la vàlida constitució de les sessions caldrà la presència de les persones que ostentin
la presidència i la secretaria o aquelles que els substitueixin i l’assistència d’un mínim de
tres persones (no incloent-hi la secretària i el president) de la Taula
Preferentment, atesa la naturalesa de l’òrgan s’actuarà per consens, però també es
podran adoptar acords, que en cap cas seran vinculants, i que s’adoptaran pels vots de
la majoria simple dels membres de la Taula d’Esports presents.
b) Les Comissions
Es podran constituir quan es consideri convenient per tractar un aspecte concret del
desenvolupament de la política esportiva del municipi. En qualsevol cas la seva creació,
funcionament i composició s’acordarà en el consell plenari.
c ) La presidència.
El/ la president/a de la Taula d’Esports serà el regidor / a d’Esports de l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès, el qual podrà delegar la presidència a un altre membre de la
Corporació.
Per acord del Consell Plenari es podrà nomenar a un membre de la Taula d’Esports
president honorífic.
El president tindrà les següents funcions:
- Ostentar la representació de la Taula.
- Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries, així com la fixació
de l’ordre del dia, tenint en compte, si s’escau, les peticions de la resta de membres
formulades amb la suficient antelació.
- Presidir les sessions, actuar com a moderador en els debats, i suspendre’ls quan
concorrin causes justificades.
- Dirimir amb el seu vot els empats .
- Donar i vist-i-plau a les actes i certificacions dels acords de l’òrgan.
e) La secretaria
Ostentat per la persona tècnica d’esports de l’Ajuntament o en qui designi el Consell
Plenari. Serà l’encarregat d’aixecar acta del desenvolupament de les sessions i dels
acords presos, que es transcriuran en el corresponent llibre, de realitzar les certificacions
dels acords adoptats i de portar el registre dels membres de la Taula d’Esports.
6. Normativa aplicable
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En tot allò no regulat en aquest reglament, s’aplicarà el què estableix la normativa
indicada a continuació, així com tota aquella que sigui aplicable per raó de la matèria:
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per el que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Disposició final
Vigència.
Aquest reglament entrarà en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el BOE, i
hagi transcorregut el termini previst a l’article 181 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, el qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”

Segon.- Sotmetre aquesta Reglament a informació pública i audiència als
interessats per un termini de trenta dies, a l’efecte de reclamacions i
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent anunci al BOP, tauler
d’anuncis i pàgina web, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord.
Tercer.- Aprovada definitivament l’Ordenança, se’n trametrà còpia íntegra a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya i es publicarà el seu
text íntegra, entrant vigor al dia següent de la seva publicació.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: La taula d’esports vol ser un
organisme consultiu, però políticament nosaltres hi donem tot el suport. Però per
aglutinar totes les entitats esportives, per definir, organitzar, potenciar, coordinar el que
faci referència a l’esport i l’activitat esportiva de Prats de Lluçanès. Vem fer una
primera reunió constitutiva d’aquesta taula d’esports en que es va valorar aquest
reglament i es va explicar que s’exposaria en aquest ple per tal d’institucionalitzar
aquesta taula i que l’activitat esportiva i les entitats tinguin el pes que es mereixen.
En el reglament defineix la taula estableix les funcions i els objectius, qui la composa,
que pot fer la presidència i la secretaria, etc. Ens sembla una bona noticia per la
participació, per l’esport i per l’activitat associativa d’esport local.
Respon el regidor Jordi Bruch dient: Ho veiem molt correcte, esperem que sigui una
bona eina per treballar en aquest sentit. Agraïm que hi pugui haver un representant de
cada grup municipal i el nostre representant serà la Judit.
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11.- APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS.
Atès que la Llei 27/2013,de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració local (LRSAL), incideix notablement en la regulació dels
consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC). La Disposició final segona de la LRSAL afegeix
una nova Disposició addicional vintena a la LRJPAC que estableix, entre
d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració pública a la que
estarà adscrit cada Consorci.
Atès Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès, en el Consell
General celebrat el dia 17de desembre de 2014, va aprovar la “Proposta de
Presidència d'iniciar el procés d'adaptació dels vigents Estatuts a la Llei de
Racionaniltzació i Sostenibilitat de l'Administració Local”.
Atès que el Consell General en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 2016 va
aprovar inicialment la modificació dels estatuts.
Atès l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
determina que
per la modificació dels estatuts aquesta ha de ser ratificada per les entitats
consorciades.
Atès que aquest ajuntament és membre del Consorci per a la Promoció dels
Municipis del Lluçanès.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres d’ERC i cinc
abstencions de CIU s’adopten els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci del Lluçanès
aprovada inicialment pel Consell General del Consorci en sessió celebrada el
dia 15 de febrer de 2016.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci del Lluçanès per a que
sotmeti a informació pública l’acord de modificació durant un termini de 30 dies
mitjançant la seva publicació al BOP i al DOGC i anunciar-ho al taulell d’edictes
de les entitats consorciades perquè els interessats puguin examinar l’expedient
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en horari d’atenció al públic i presentar-hi les reclamacions que consideri
oportunes.
En el supòsit que en l’esmentat termini no es presenti cap al·legació o
reclamació l’aprovació inicial dels anteriors acords esde
v ind
rà
̀
definitiva sense
ulterior tràmit.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: El 31 de desembre del 2014
la llei LRSAL obligava adscriure a una administració de les que en formava part i el
Consorci no ho va fer. El febrer de 2015 Hisenda el va adscriure al Consell Comarcal
d’Osona, a finals del juliol de 2015 el Consell Comarcal ho comunica al Consorci del
Lluçanès, l’octubre del 2015 el Consorci és remodelat políticament i a partir de llavors
iniciem les negociacions i converses a totes bandes per mirar que fem legal i
jurídicament.
Acordem modificar els estatuts per tal d’adscriure’l a l’Ajuntament de Prats. Nosaltres
mostrem i reiterem que nosaltres això ho fem al final amb voluntat de donar sortida
legal al Consorci, però sobretot de forma temporal fins que tinguem el Consell
Comarcal del Lluçanès que això ha de ser aviat. Aprofitem la modificació dels estatuts
per remodelar i millorar coses i després dels debats el Consell General del Consorci el
va aprovar el 15 de febrer i ara l’han d’aprovar totes les administracions que en formen
part.
Voldria deixar constància que aquest acord el prenem per donar sortida jurídico legal a
l’actual consorci, però l’Ajuntament de Prats ho fa de forma temporal fins a tenir el
Consell Comarcal del Lluçanès.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Des del grup municipal de Convergència, ens
consta que els principals canvis que es recullen en aquesta modificació dels estatuts
respecte els anteriors són:
1. L’Adscripció del Consorci passa a ser a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
2. La seu social del Consorci passa a ser al municipi d’Olost del Lluçanès. Fins
ara el consorci constava com a seu social encara Sant Boi del Lluçanès.
3. Es modifica la convocatòria dels plens evitant així la 1ª i 2ª convocatòria, així
com el quòrum d’assistència i participació dels membres.
4. S’invita també a formar part del Consorci del Lluçanès, a un membre dels
consells comarcals veïns de Bages i Berguedà, quedant de la següent manera;
un representant de cada consell comarcal amb veu però sense vot. El Consell
Comarcal d’Osona que tenia 2 representants al Consorci un dels quals a més
a més tenia la 3ª Vicepresidència del Consorci, passa a tenir també un
representant amb veu i sense vot.
Un cop estudiats aquestes modificacions, hi trobem aspectes positius i alguns d’altres
que pensem que clarament són negatius sobretot per la nostra representativitat.
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En primer lloc, des del grup municipal de Convergència de Prats estem totalment
d’acord en la incorporació d’un representant dels Consells Comarcals que fins ara no
hi tenien cap membre. Obrir la possibilitat d’incorporar-hi representats d’altres
comarques ha de suposar un avenç alhora de traçar sinèrgies i compartir idees
recursos i projectes.
Pel que fa a la representació del Consell Comarcal d’Osona, actualment els dos
membres designats són la Montserrat Juvanteny i jo mateix, ambdós regidors de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. El fet que aquests representants deixin de tenir vot
en el Consorci, creiem fermament que és un retrocés perquè és evident que es perd
representativitat i pluralitat a nivell de Prats. Per tant, ens semblaria molt millor que
continuessin tenint veu i vot, tal i com tenen la resta de representats, Alcaldes i
Alcaldesses, regidors, Unió de Botiguers de Prats, la Unió de Botiguers d’Olost, el
Solc, Unió de Pagesos, etc...
Concretament el nostre grup Municipal de Convergència es veu enormement afectat
per aquest punt concret de modificació dels estatuts, ja que es un pas enrere al treball
que pot aportar al consorci i al lideratge d’aquest. Creiem que si el que es vol es
construir un consorci plural, representant tot el territori àmpliament, la part que
representa Convergència Prats no es proporcional ni es veurà reflectida.
El fet de modificar el punt de la representació del Consell Comarcal d’Osona i la seva
Vice-presidència al Consorci del Lluçanès fa que quedem fora d’aquest lideratge que
ha de portar aquest consorci a la nova creació de comarca i Consell Comarcal del
Lluçanès respectivament.
Si a aquesta legislatura es preveu arribar a bon port per la construcció de comarca del
lluçanès, el fet que nosaltres com a grup polític perdem la vice-presidència del
consorci allunya el nostre grup a treballar i contribuir a la construcció de comarca, i no
pas perquè nosaltres no vulguem, sinó perquè la modificació d’aquest punt dels
estatuts es clarament en contra els interessos dels nostre grup municipal.
Considerem també que és un fet molt rellevant que el Consorci s’adscrigui i depengui
de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. Això suposarà uns canvis tant a nivell
administratiu, legal i econòmic dins d’aquest ajuntament que tots els que estem aquí
en formem part. És per això que des d’aquest grup volem saber com afectarà
econòmicament a aquesta casa el fet de que el Consorci s’hagi adscrit en aquest
adjuntament. I per altra banda i deixant la part més econòmica i administrativa, no cal
dir que també volem participar en l’avenç d’aquest procés de Comarca. En definitiva, si
som part del Consorci és per aportar-hi idees i sumar esforços. I aquest punt per
nosaltres, és un altre motiu perquè aquest grup hi tingui veu, vot i una vice-presidència
al consell executiu del consorci, tal i com hauria tingut sense la modificació d’aquest
punt dels estatuts.
Tenint en compte aquests punts de discrepància, el grup municipal de Convergència
de Prats ens abstindrem en aquest punt.
Continua l’Alcalde dient: Com afectarà econòmicament això. Afectarà a la consolidació
comptable. El consorci seguirà sent un organisme autònom, però passarà a tenir
supeditació de l’Ajuntament de Prats i l’Ajuntament haurà d’aprovar els pressupostos.
El que hem de fer es continuar fent els pressupostos del Consorci i l’Ajuntament amb
la responsabilitat que pertoca. No ha d’afectar més enllà d’això. No ho fem a gust, no
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volem fer-ho, però és un acció acordada amb tots els membres que formen part del
Consorci i de forma temporal.
Lamento profundament, potser per primera vegada a la història que algú faci una
lectura tant partidària del que és el Consorci del Lluçanès, perquè no es tracta que CIU
de Prats es vegi afectada pels estatuts del Consorci, no es tracta d’això, es tracta que
anem a construir la comarca. No hem posat mai un condicionant que ERC o un altre
tingui més o menys pes. De fet si ens posem així, a les dues últimes legislatures cap
membre del grup municipal d’esquerra estava convocat en cap dels grups de treball
del Consorci, perquè tampoc n’hi havia. Ara que el consorci està definit en projectes
tenen les portes obertes tots els regidors de tots els ajuntaments.
Sempre ha sigut un compromís de l’Alcalde i d’aquest equip de govern a que el
Consorci del Lluçanès no és un lloc on anem a fer partidisme, sinó un lloc on anem a
treballar tots junts.
Aquests estatuts permeten la participació del Bages, Berguedà i Osona, cosa que em
sembla positiva. També hem de donar rellevància al treball cap al que ha de ser la
nova comarca, que és que hi hagi un consell d’alcaldes.
Aquest consorci per nosaltres és obert, molt obert per vosaltres i en qualsevol moment
podeu demanar el que vulgueu, teniu les portes obertes. Només m’has parlat del
consorci quan ha sigut qüestió de reclamar la vicepresidència, no pas per interessar-se
per alguns projectes, i espero que a partir d’ara això pugui canviar. I espero que això
no afecti el treball que sempre ha sigut fidel i conjunt pel reconeixement oficial de la
comarca del Lluçanès.
Respon el regidor Jordi Bruch dient: Si dius que és un consorci obert nosaltres no
tenim constància que se’ns hagi obert a ser-hi. Hi sóc com a representant del Consell
Comarcal, però cap dels meus companys se’ls ha ofert de ser-hi, de tenir
representativitat, ni treballar-hi.
Parlant com a grup polític, sí que ens afecta a nosaltres, perquè el projecte de
comarca que volem o que s’intenta vendre que és obert a tothom, d’aquesta manera
se’ns veta a que el nostre punt de vista de lideratge no li tenim. A mi no se m’ha
proposat res del consorci, ni liderar cap cosa, ni treballar en cap grup de treball, ni res.
Pot estar obert, però una cosa és liderar-lo i l’altra es anar escalfar la cadira. I aquesta
no és la meva intenció, al contrari, tirar-ho endavant tots plegats i que nosaltres també
hi estiguem reflectits.
Continua l’Alcalde dient: En tot cas reitero que estan tots oberts els projectes, que es
tracta que els projectes vagin endavant i obert totalment, fent sempre les aportacions
que facin falta.

II.- PART DE CONTROL
1. MOCIONS
No n’hi ha.
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2.- INFORMACIONS
1.- Secretària Interventora:
Informar que el període mitjà de pagament del 2015 ha sigut de 36,13 dies.

2.- Isaac Peraire:
Divendres hi va haver la vista de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va ser
una visita que nosaltres valorem com molt positiva. Vem fer la rebuda institucional aquí
i la presidenta es va mostrar a favor del reconeixement de la comarca del Lluçanès i va
adquirir el compromís d’informar els grups parlamentaris de la seva visita i reclamantlos que donin compliment a la resolució aprovada a l’octubre del 2014 pel parlament.
Vem tenir un dinar dels alcaldes del Lluçanès que vem poder parlar de la gestió
forestal, que ha de ser l’administració local o la comarca del Lluçanès. Hi va haver
reunions amb dues entitats i després hi va haver un acte públic.
Informacions relacionades amb instal·lacions, dilluns es farà una intervenció a la gespa
del camp de futbol, perquè la puguem mantenir en estat millor amb una
descompactació i la recomposició del cautxú. No tindrà afectacions en l’activitat normal
del camp si tot va bé.
Per altra banda tenim un problema a la piscina municipal amb els materials, els
rejuntats i les rajoles cauen, i és una piscina nova i això no hauria de passar i es busca
la millor solució per obrir en un estat òptim.

3.- Montserrat Juvanteny:
Sobre l’àrea d’autocaravanes esperàvem la visita de l’equip tècnic del consell
comarcal, aquesta tarda hem fet la visita in situ i comencen els tràmits per la redacció
del projecte.
Un altre tema és sobre patrimoni, estem iniciant els tràmits per declarar bé cultural
d’interès local la zona del safreig i les tres fonts. Per fer això s’han de fer uns tràmits
administratius i demà tenim la visita de l’equip tècnic de la Diputació.
El dia 8 de març, dia internacional de les dones, s’han passat cartells amb tota la
programació, i és una novetat fer això aquí al municipi i s’ha fet una programació amb
un treball transversal que entenem que és com s’han de fer les polítiques de dones i
d’igualtat.
Aquesta setmana hem tancat tota la programació de setmana santa. Aquest any volem
donar un impuls a la promoció turística de tots els actes. Hi ha els actes habituals però
també hem programat una ruta turística que es pugui fer a peu. Amb això farem una
campanya de difusió especialment als establiments turístics de la comarca.

4.- Anna Plans:
Aquesta setmana estarà activa la web sobre la transparència que ens marca la llei i
podrem accedir per tres espais. La major part d’informació que demana la llei de
transparència ja la tenim al nostre web, però s’aglutina tot junt en un espai separat per
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anar-hi directe i es reparteix per varies temàtiques. Informació institucional, dades
econòmiques, bústia ciutadana, acció de govern, gestió de serveis municipals,
participació i resultats electorals i finalment entitats vinculades i organismes. Mentre no
hi hagi tota aquesta informació en un apartat, tothom que vulgui pot des de la mateixa
web pot demanar el que li faci falta.
Tema casal d’avis, estem redactant el projecte del que en dèiem el club, hi ha el tècnic
fent-ho. Hem fet diverses reunions amb els usuaris i treballadors per fer-ho al màxim al
gust de tots.
Finalment l’aplicació que té més de 320 descàrregues i que des de l’oficina s’està
incentivant a tothom perquè és baixi l’aplicació.

5.- Glòria Borralleras:
Properament, demà o dilluns, comencen les obres d’arranjament del dipòsit del Serrat
de les Arnes.
En referència al PP2 anem fent trobades amb els propietaris i revisant pressupostos,
no hem fet cap trobada tots conjuntament perquè fins que no tinguem molt clar com ha
d’anar la història, preferim esperar.

3.- PRECS I PREGUNTES
1.- Jordi Batriu:
Parlaves de l’espai de rehabilitació dels avis, i nosaltres en el pla de desembre vem
presentar una moció que es va aprovar per unanimitat on s’instava a l’equip de govern
avançar en la construcció de la nova biblioteca i l’espai social per la gent gran. En la
moció es demanava de reprendre els treballs amb la gerència de biblioteques de la
Diputació i establir un calendari que acabés amb la creació d’aquest nou espai. Volíem
saber si tot va endavant i si ja podem disposar d’aquest calendari.
Respon l’Alcalde dient: Sí, tot va endavant, però no tenim un calendari definitiu de com
ho acabarem de portar tot a terme. I treballarem per tenir-lo tant ràpid com sigui
possible.
Continua la regidora Iolanda Roset dient: Ens hem posat en contacte amb la Diputació,
han canviat el responsable i ens han anat passant tota la informació i hem tornat
entomar reunions perquè es pugui portar a terme i entrar en la xarxa de biblioteques.

2.- Ariadna Ponsa:
Per la regidoria d’urbanisme, ens agradaria que ens detallés com va el procés de
canalització de gas natural i si es compleixen els acords.
Respon la regidora Glòria Borralleras dient: Han acabat la canalització, falta acabar
una part que és la de passar de propà a gas a l’avinguda Pau Casals – carrer Orient,
molt poca cosa. Divendres ens hem de reunir per acabar de tancar acords. La propera
setmana ja vindran enquitranar.
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3.- Jordi Batriu:
Repassant les dades de l’IDESCAT, vem veure que hi ha una dada no massa positiva i
es que Prats va tancar l’any amb 2580 habitants, la tendència és d’anar perdent
població. Segur que tots els que som aquí compartim la idea que és un fet negatiu,
però aprofitant que aquesta legislatura tenim la regidoria de demografia, voldríem
saber quins són els treballs, en la part més municipal, que s’estan fent.
Respon l’Alcalde dient: És un problema la despoblació del món rural en general, però a
Prats és especialment rellevant els últims 4 anys. Fruit d’això vem crear la regidoria de
demografia per mostrar que aquest equip de govern vol intentar afrontar aquest tema.
És un tema que agafem en global perquè la despoblació també l’aturarem amb
polítiques transversals, que tinguem un poble actiu, que tingui dinamització econòmica,
que tingui educació, salut, etc., perquè sigui atractiu i possible quedar-s’hi. Ens hem
fixat en les experiències d’altres municipis per tenir iniciatives. Potser seria interessant
fer un grup de treball amb vosaltres per trobar fórmules i alternatives conjuntes per
aturar la despoblació.
Continua la regidora Glòria Borralleras dient: Ja havíem pensat alguna proposta i ens
podem reunir i parlar-ne. Continua el regidor Jordi Batriu dient: Per la nostra part
estarem encantats de poder-hi participar. Ho podem tractar en un grup de treball i
ajudarem en el que puguem.

4.- Mercè Perernau:
El 23 de gener, va fer un any de la inauguració del CAP nou, centrant-nos amb el cap
vell a veure quan estarà disponible i quan les entitats en podran fer ús i quins seran
els criteris?
Respon l’Alcalde dient: Avui hem fet la modificació de crèdit per tirar endavant el
projecte de l’hotel d’entitats, el que volem és fer-ho bé. En aquest cas necessitem
també el finançament d’administracions superiors, hem fet la sol·licitud, el projecte
tirarà endavant amb la modificació que hem aprovat avui. La idea que tenim és que hi
hagi una sala d’actes gran multifuncional, també unes sales que permetin fer reunions
de 5 persones com algunes de 10 o 20 i que hi hagi alguns magatzems. També
puguem permetre situar un espai de coworking o emprenedoria.
Tenim un registre d’entitats que necessiten espai, l’espai dissenyat les encabeix a
totes i ho volem fer-ho bé i que sigui un espai consolidat per totes les entitats. Ens
agradaria que fos per aquest 2016, però dependrà del finançament.

5.- Jordi Bruch:
Referent al pàrquing d’autocaravanes, de fet tu Montse hi has fet referència, és per si
voleu tirar endavant la situació a l’antiga discoteca?
Respon la regidora Montse Juvanteny dient: En el Ple anterior vaig informar que
turisme de Catalunya havia donat el vist i plau per la nova ubicació. No hi ha cap
inconvenient i la subvenció segueix en peu. Continua l’alcalde dient: Si voleu alguna
estona ho podem anar i visualitzar-ho sobre l’espai.
Continua el regidor Jordi Bruch dient: Sabem que a pocs metres en aquell espai, és
una zona que hi ha moltes granges i l’estiu que es quan la gent va més amb
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autocaravanes, potser no agradarà sentir les olors i potser vindran una vegada però no
tornaran. Més que res que es tingui en compte.

6.-Judit Boatella:
Referent a la pista de pàdel ens agradaria saber una mica els números, bàsicament
els ingressos i els percentatges d’hores reservades.
Respon l’Alcalde dient: Cada mes fem el recompte i si voleu ara que farà un any ho
traiem, perquè el programa ho permet i fem números.
Informar-vos també que el que té la concessió de la pista de pàdel va fer els primers
“arreglos” i que està anant bé i hem rebut idees i propostes de dinamització de la pista.

7.- Ariadna Ponsa:
Per la regidoria de festes, si ens podeu fer arribar les memòries de la festa major i
fires. I una valoració de Santa Àgata i el cost d’aquest acte.
Respon la regidora Montse Juvanteny dient: Les memòries tant bon punt les tinguem
les penjarem al portal de transparència. De tota manera us avisarem quan les tinguem
disponibles.
Respon la regidora Iolanda Roset: Respecte la valoració de Santa Àgata és molt
positiva, tant l’escolar com l’acte central que es va fer el dissabte. El cost de
l’Ajuntament és de 2.000€, ja era la previsió inicial i no hem variat. El col·lectiu
resiliència també ens ha donat 300€ part del que havia donat l’antiga comissió de
festes i 700€ d’omnium cultural que participava en l’organització d’aquest acte. Una
mica més del que va costar l’any passat. Pensem que es una festa que cal seguir
promocionant i vetllant que es faci any rere any.
La novetat dels Miquelets també la valorem molt positiva, no havien vingut mai i el fet
de tenir-los aquesta diada a fet que tot fos molt més reeixit i se’n gaudís molt.

8.- Jordi Bruch:
Sobre el terra del pavelló, es va parlar que s’intentaria canviar i a veure si està decidit,
el termini i quin serà el cost de l’obra. Si s’ha informat a totes les entitat que hi treballen
i si estan d’acord.
Respon l’Alcalde dient: El terra del pavelló és una inversió que ja vem posar en el
pressupost i és necessària. L’ajuntament tenia un informe de la Diputació i el
finançament per fer-ho, però no es va atrevir políticament a portar-ho a terme, perquè
l’informe conclou que el millor terra per les activitats que es porten a terra el pavelló de
Prats és el terrasso, que no és l’òptim per alguna activitat, però sí apte per la majoria
de les activitats. És una informació que s’ha traslladat a les entitats que formen part del
pavelló, sabem i sabíem que algunes no estarien extremadament contentes, de fet
estan preocupades i entenem aquesta preocupació, i tot i no ser l’òptim és apte per la
seva activitat esportiva.
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La intenció es poder-ho fer a l’estiu que és quan l’activitat del pavelló es redueix i
tinguem una solució valenta, definitiva, real i possible pel pavelló.I hem de poder treure
molt més rendiment al pavelló tots plegats.
Una altra cosa és que heu dit que començaven les obres del dipòsit, i això ja està
pressupostat o és una subvenció?
Respon la regidora Glòria Borralleras dient: És una subvenció que ve de la
Mancomunitat d’Aigües.

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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