
 
REGLAMENT D’ÚS DELS ESPAIS DE L’AJUNTAMENT DE PRATS  DE 
LLUÇANÈS PER A LES NECESSITATS DELS GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ MUNICIPAL 
 
Introducció general 
 
Les regidores i els regidors elegits en les convocatòries electorals de caire 
municipal són amb els mateixos drets i deures quant a usos dels espais 
municipals, independentment del grup o grups polítics als quals estiguin 
adscrits i al resultat de les pròpies eleccions o dels pactes polítics posteriors 
que es puguin establir. 
 
Per la qual cosa, queda establert que els regidors i regidores de l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès tenen plena llibertat de moviment en les instal·lacions 
municipals, exceptuant els casos, espais o situacions que la prudència, 
responsabilitats tècniques o esdeveniments extraordinaris i puntuals així ho 
determinin o ho exigeixin. 
 
Les tasques tècniques, administratives, comptables o de treball específic del 
personal de l’Ajuntament han de quedar al marge, de forma explícita, de les 
necessitats d’ús i ocupació dels espais municipals per part dels grups polítics. 
No obstant això, qualsevol despatx o dependència destinat a tasques i usos 
específics del personal de l’Ajuntament, podrà ser utilitzada excepcionalment 
per al desenvolupament de les responsabilitats polítiques dels càrrecs electes 
de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, sempre que estigui buit i no hi hagi 
previsió d’ús immediat. 
 
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en data de juliol de 2005, no disposa 
d’altres dependències per a usos dels grups polítics municipals –diferenciar 
aquí els grups polítics municipals dels partits polítics de la localitat, coincideixin 
o no amb els grups representats al Consistori- que les que es detallen en 
l’apartat següent “Espais útils”. 
 
Objecte d’aquest Reglament 
 
Ordenar i establir unes pautes reguladores dels usos habituals dels espais de 
què disposa l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en els edificis de Cal Bach, seu 
oficial de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, i l’anomenat Ajuntament vell, on 
actualment s’hi ubiquen diferents serveis municipals. 
 
Cal esmentar que en aquest moment l’edifici anomenat Ajuntament vell està 
pendent de l’inici d’unes obres de remodelació i millora que pot ser que 
modifiquin o alterin algunes de les pautes establertes en aquest reglament. 
 
Espais útils 
 
 
 
 



 
Cal Bach 
Es espais aquí esmentats són l’edifici en si, la sala de reunions de la planta 
baixa, la sala de plens de la planta superior i el despatx de l’arquitecte i 
l’enginyer en la mateixa planta superior. 
 
Ajuntament vell 
Els espais aquí esmentats són els despatxos de la planta baixa, els despatxos 
de la primera planta, la sala d’actes de la segona planta i la sala de reunions de 
la mateixa segona planta. En aquest edifici, els espais de la segona planta 
estan oberts, prèvia reserva, a la utilització de les associacions locals. 
 
Regulació dels usos dels espais útils de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per 
als grups polítics representats al consistori. 
 

1. Tots els grups polítics representats al consistori de Prats de Lluçanès 
tenen dret a accedir lliurement a les dependències municipals. Per la 
qual cosa, disposaran d’unes claus d’entrada als edificis inclosos en 
aquest Reglament. 

2. Tots els regidors i les regidores de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
disposaran d’un armari amb claus i d’un espai on rebre la 
correspondència o les notificacions, ubicat a l’edifici de Cal Bach. 

3. Donades les característiques actuals de les dependències municipals, 
els espais seran d’ús compartit, i en cap cas d’ús exclusiu. En el supòsit 
que es duguin a terme obres de remodelació de la distribució actual dels 
espais de Cal Bach, es crearien despatxos per a l’ús exclusiu dels grups 
municipals representats a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

4. En el supòsit que, per raons d’espai o de qualsevol altra consideració, un 
o més d’un grup polític municipal, preferís la utilització regular d’algun 
espai en l’edifici de l’Ajuntament vell, caldrà que notifiqui als serveis 
tècnics municipals els dies i hores fixos d’ús de l’esmentat espai, que 
quedaran per al seu ús exclusiu temporal segons la notificació 
esmentada. En el supòsit que aquest espai es vulgui utilitzar fora 
d’aquestes dates i hores, caldrà fer la pertinent reserva, que sempre 
serà prioritària davant qualsevol altra petició. En cas d’incompatibilitat 
puntual, es gestionarà una alternativa pactada entre les parts. 

5. Els regidors i les regidores de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès tenen 
el dret a reunir-se quan vulguin i amb qui vulguin en les dependències 
municipals de Cal Bach, i, ajustant-se a allò que diu l’article anterior, en 
les dependències de l’Ajuntament vell. 

6. L’Ajuntament de Prats de Lluçanès no assumeix cap responsabilitat 
sobre l’activitat pública dels partits polítics que actuen al municipi, per la 
qual cosa, els espais que puguin utilitzar aquestes organitzacions anirà 
al seu càrrec i en cap circumstància es carregarà sobre l’activitat 
municipal, ni en la cessió d’un local per al grup, ni en el pagament de 
subministraments, ni de materials de cap tipus. 

  
 


