
 

 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 26 d’abril de 2017 
Horari: 19,31h a 20,54h 
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
 
Hi assisteixen : 
 
Isaac Peraire i Soler   alcalde 
Montserrat Juvanteny i Canal  regidora 
Anna Plans i Canal    regidora 
M Glòria Borralleras i Soler  regidora 
Montserrat Perernau i Casals  regidora 
Laia Font López    regidora 
Jordi Bruch i Franch   regidor 
Mercè Perernau i Borralleras  regidora 
Ariadna Ponsa i Sala   regidora 
Judit Boatella i Cortina   regidora 
 
S’ha excusat d’assistir-hi : 
Jordi Batriu i Font    regidor 
 
 
La Secretària-Interventora 
 
Anna Clària i Vila 
 
 
Ordre del dia 
 
I.- PART RESOLUTIVA 

1.- Aprovació de les actes de Ple anteriors. 
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia. 
3.- Donar compte de les Juntes de Govern. 
4.- Ratificació acord Junta de Govern del 7 de març de 2017 
5.- Canvi nom de grup municipal. 
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6.- Conveni d’adhesió de l’ajuntament al contracte existent entre el Consell 
Comarcal d’Osona i Recollida de Residus d’Osona SL per a la prestació del 
servei de neteja viària. 
7.- Delegació del servei de teleassistència al Consorci d’Osona de Serveis 
Socials. 
8.- Declaració d’urgència i inajornabilitat per a la convocatòria d’una plaça 
d’administratiu. 
9.- Aprovació inicial de l’ordenança per l’estacionament de caravanes i 
autocaravanes en la zona de l’àrea de lleure. 
10.- Aprovació inicial quotes d’urbanització del sector PP2 – Cal Dama – 3a 
fase. 
11.- Aprovació modificació de crèdits 2/2017. 
12.- Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consorci per a 
l’establiment de l’Escola de Música del Lluçanès i Arts del Lluçanès. 
13.- Subrogació del personal de l’escola de música de l’ajuntament al Consorci 
del Lluçanès. 
14.- Adjudicació de les obres de distribució interior per a l’edifici situat a 
l’avinguda Pompeu Fabra, 8 (Hotel d’Entitats). 
 
 

  
II.- PART DE CONTROL 

1.- Mocions 
2.- Informacions 
3.- Precs i preguntes 
 

 
 

1.- APROVACIÓ ACTES DE PLE ANTERIORS  
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada per l’Ajuntament en ple el dia: 
 
 - 22 de febrer de 2017 
   
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: 
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- Decret núm. 21/2017 de 15 de febrer de 2017 – Contractació mestre Escola 
Bressol. 
 

- Decret núm. 22/2017 de 22 de febrer de 2017 – Modificació jornada i contracte 
laboral treballadora.  
 

- Decret núm. 23/2017 de 22 de febrer de 2017 – Aprovació relació provisional 
d’aspirants admesos i exclosos, convocatòria peons. 

 
- Decret núm. 24/2017 de 22 de febrer de 2017 – Autorització instal·lació circ. 

 
- Decret núm. 25/2017 de 24 de febrer de 2017 – Autorització instal·lació taules i 

cadires a la pista del passeig durant els mesos d’estiu. 
 

- Decret núm. 26/2017 de 27 de febrer de 2017 – Aprovació liquidació pressupost 
municipal exercici de 2016. 

 
- Decret núm. 27/2017 de 1 de març de 2017 – Contractació tècnica educació 

infantil  Escola Bressol. 
 

- Decret núm. 28/2017 de 10 de març de 2017 – Ratificació ordre de suspensió 
d’obres. 

 
- Decret núm. 29/2017 de 13 de gener de 2017 – Aprovació relació definitiva 

d’aspirants admesos i exclosos, de convocatòria de dos peons. 
 

- Decret núm. 30/2017 de 13 de març de 2017 – Contractació una persona 
d’educació i cultura, d’acord amb el programa complementari de foments de 
l’ocupació local 2017-2018. 

 
- Decret núm. 31/2017 de 15 de març de 2017 – Incoar procediment adopció 

immediata immoble Passeig del Lluçanès, 23. 
 

- Decret núm. 32/2017 de 15 de març de 2017 – Autorització pas cursa BTT. 
 

- Decret núm. 33/2017 de 21 de març de 2017 – Aprovació relació de candidats per 
ordre puntuació de dues places de brigada municipal. 

 
- Decret núm. 34/2017 de data 21 de març de 2017 – Contractació peó brigada 

municipal. 
 

- Decret núm. 35/2017 de data 21 de març de 2017 – Contractació peó brigada 
municipal. 

- Decret núm. 36/2017 de data 22 de març de 2017 _ Concessió targeta 
d’aparcament  a minusvàlid. 

 
- Decret núm. 37/2017 de data 23 de març de 2017 – Contractació mestre educació 

infantil Escola Bressol. 
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- Decret núm. 38/2017 de data 28 de març de 2017 _ Contractació operari de 
manteniment, amb càrrec a la subvenció concedida per la. 

 
- Decret núm. 39/2017 de data 29 de març de 2017 – Canvi titularitat llicència 

d’autotaxi. 
 

- Decret núm. 40/2017 de data 29 de març de 2017 – Autorització pas pel municipi 
Marxa Cicloturista. 

 
- Decret núm. 41/2017 de data 31 de març de 2017 – Concessió exempció de l’IBI . 

 
- Decret núm. 42/2017 de data 31 de març de 2017 – Concessió exempció de l’IBI. 

 
- Decret núm. 43/2017 de data 31 de març de 2017 – Concessió exempció de l’IBI. 

 
- Decret núm. 44/2017 de data 31 de març de 2017 – Aprovació expedient de 

modificació de crèdits núm. 1/2017. 
 

- Decret núm. 45/2017 de data 31 de març de 2017 – Aprovació exempció de l’IBI. 
 

- Decret núm. 46/2017 de data 6 d’abril de 2017 – Autorització activitat de 
discomòbil el dia 13 d’abril de 2017. 

 
- Decret núm. 47/2017 de data 11 d’abril de 2017 – Incoació procediment mesures 

de protecció. 
 

- Decret núm. 48/2017 de data 12 d’abril de 2017 – Arxivar el procediment 
administratiu d’ordre d’adequació de la finca del Passeig del Lluçanès, 23.   

 
- Decret núm. 49/2017 de data 18 d’abril de 2017 – Execució subsidiària d’ordre 

d’enderroc. 
 

 
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 7 de febrer de 2017. 
 
- Acta de la Junta de govern del 21 de febrer de 2017. 
 
- Acta de la Junta de govern del 7 de març de 2017. 
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- Acta de la Junta de govern del 21 de març de 2017. 

 
- Acta de la Junta de govern de 4 d’abril de 2017. 

 
 

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat 
 
 
 
4.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN DEL 7 DE MARÇ DE 2017 
 
Vist que en la junta de govern del 7 de març de 2017 es va aprovar la pròrroga 
del conveni de col·laboració entre el la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament 
de Prats de Lluçanès pel servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural 
que a continuació es transcriu, i que cal ratificar pel Ple. 
 

“8.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES I L’AJUNTAMENT DE 
PRATS DE LLUÇANÈS PEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT GRAN EN 
L’ÀMBIT RURAL 
 
Vist el conveni subscrit entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i  l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a la prestació del 
Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural a Prats de Lluçanès, en data 1 
de desembre de 2016. 
 
Atès que aquest conveni pot ser prorrogat anualment fins al 31 de desembre de 2021. 
La Junta de Govern, per unanimitat, pren els següents  
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2018 del conveni interadministratiu 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès de 14 places de servei d’atenció integral a la gent 
gran en l’àmbit rural. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la pròrroga esmentada. 
 
Tercer.- Trametre aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
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 7 de març de 2017, tal 
com més amunt es transcriu. 
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5.- CANVI DE NOM DE GRUP MUNICIPAL 
 
Un cop celebrades les Eleccions municipals del passat dia 24 de maig de 2015 
i constituït el grup municipal de Convergència i Unió (CIU).   
 
Vist l’escrit presentat pel grup CIU en data 17 de febrer de 2017 pel qual 
sol·licita que es modifiqui la denominació del seu grup municipal de Grup 
municipal de Convergència i Unió “CIU” a Grup municipal de Partit Demòcrata 
“PDeCAT”. 
 
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. 
 
Atès l’informe de la secretària de la corporació de data 11 d’abril de 2017. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents, adopta el següent 
 
ACORD: 
 
Únic.- Canviar el grup municipal de Convergència i Unió (CIU) a Partit 
demòcrata (PDeCAT), grup format pels càrrec electes integrants de la llista 
electoral CiU. 
 
 
 
6.- CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
AL CONTRACTE EXISTENT ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I 
RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA, S.L. PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA. 
 
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès, té encomanat al Consell Comarcal 
d'Osona, la prestació del servei de recollida selectiva de multiproducte amb 
contenidors de càrrega lateral a tot el terme municipal de Prats, així com la 
recollida selectiva del vidre, la recollida selectiva de la fracció resta, el servei de 
deixalleria mòbil i el servei de caixa d’andròmines. 
 
L'Ajuntament de Prats de Lluçanès i el Consell Comarcal d'Osona han arribat a 
un nou acord, articulat mitjançant un Conveni interadministratiu, pel qual el 
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Consell es fa càrrec de la neteja viària de tot el municipi i el transport a planta 
autoritzada dels residus provinents d’aquesta activitat 
 
La Llei de Bases de Règim Local i el Text refós de la Llei Municipal de Catalunya - 
arts. 26 1.a) i 67 a) - estableixen la competència municipal sobre els serveis 
mínims de recollida de residus urbans i neteja viària, en el mateix sentit l’art. 67 
de la llei municipal reconeix les competències municipals pel que fa a la recollida i 
tractament dels residus i neteja viària. 
 
L’exercici de les competències municipals està sotmesa als termes que disposi la 
legislació de I’Estat i de les Comunitats autònomes (art. 25.2 de la Llei de Bases) i 
art. 25 del DL 4/2003 de l’Organització comarcal de Catalunya estableix que els 
consells comarcals podran exercir competències, entre d’altres, en aquelles 
matèries que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. 
 
La transferència de funcions o activitats, qualsevol que sigui la forma que adopti 
(delegació o altres fórmules de col·laboració interadministrativa requereix un 
acord plenari qualificat de majoria absoluta a tenor del que disposa I‘article 47, 
2,h) de la Llei de Bases; 114.3 e) del DL 2/2003 i 309.2 del D. 179/1995 de 13 de 
juny.  
 
Per acord del Ple del Consell Comarcal de 29 de novembre de 1995 es va 
acordar gestionar el servei de recollida de residus mitjançant la creació d’una 
empresa mixta. El Consell comarcal va convocar i licitar el concurs per a la 
selecció del soci privat que havia de constituir, juntament amb el Consell, la 
societat d’economia mixta a qui s’encomanava la gestió de residus, el qual va 
ser adjudicat a la mercantil CESPA SA. El 4 de juliol de 1996 es va constituir la 
societat d’economia mixta Recollida de Residus d’Osona SL, la qual, de 
conformitat amb allò previst a la clàusula 40ena del Plec, “apareix davant del 
Consell Comarcal com un contractista, amb les obligacions i els drets propis 
d’un concessionari de serveis”, en les condicions definides en el propi Plec.  
 
El Consell Comarcal té encomanada la prestació del servei de Recollida de 
residus i la neteja viària a la societat d’economia mixta Recollida de Residus 
d’Osona SL, en virtut del contracte adjudicat l’any 1996 i la modificació 
acordada pel Ple comarcal en sessió de data 27 de març de 2013 i que aquesta 
encomana encara és vigent en el moment present. 
 
Tenint en compte doncs que la normativa recull la possibilitat d’exercici de la 
competència municipal sobre la recollida, tractament dels residus urbans 
mitjançant la transferència de funcions o encomanda de gestió i que la comarca 
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té atribuïdes competències en aquelles matèries que li deleguin o li encarreguin 
de gestionar els municipis i vist el text del conveni,  
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres d’ERC i l’abstenció 
de cinc membres de PDeCAT, adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer- Delegar la neteja viària de tot el municipi, la titularitat de la qual ostenta 
aquest Ajuntament, a favor del Consell Comarcal d'Osona, amb l'abast i les 
condicions que estableixen aquest acord i el conveni que s'ha de signar per 
regular aquesta delegació. 
 
En concret s’efectua delegació següent: 

- La neteja viària de tot el municipi i el transport a planta autoritzada dels 
residus provinents d’aquesta activitat 

 
Segon.- Aprovar el model de conveni a signar entre aquest Ajuntament i el 
Consell Comarcal, que ha de regular aquesta delegació. 
 
Tercer.- Disposar que el contingut de la delegació abastarà l'exercici de les 
funcions previstes al conveni que s'aprova en aquest mateix acte, i també la 
potestat reglamentària. 
 
Quart.- Disposar que aquest Ajuntament podrà dictar instruccions tècniques de 
caràcter general i obtenir en qualsevol moment informació sobre la gestió, per 
analogia amb el que preveu l'article 27 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Cinquè.- Disposar que les compensacions econòmiques per la prestació dels 
serveis que es derivin d'aquesta delegació de funcions seran les previstes en el 
conveni regulador, les quals es revisaran en la forma que s'hi preveu. 
 
Sisè.- Puntualitzar que per realitzar i executar les funcions delegades, el Consell 
Comarcal s'atendrà a l'ordenament local, al reglament del servei i a la resta de la 
seva normativa interna pròpia, en virtut de les seves facultats d'autoorganització 
per gestionar els serveis delegats. 
 
Setè.- Acceptar l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al contracte 
existent entre el Consell Comarcal i Recollida de Residus d’Osona SL., 
derivada de la delegació que s’acorda en el dia d’avui, relativa a la gestió de la 
prestació del servei de recollida de residus municipals. L’esmentada adhesió es 
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formalitzarà mitjançant la signatura del conveni marc aprovat pel Consell en 
data 26 de març de 2014. 
 
Vuitè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal mitjançant una certificació, a 
l'efecte que aquest, per la seva part, accepti la delegació ara conferida i, un cop 
acceptada, ho faci públic en la forma prevista legalment, per a coneixement de 
tothom. 
 
Novè.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester a 
l’alcalde perquè dicti les resolucions necessàries per desenvolupar  aquest acord 
de la forma més eficaç, i perquè, en nom i en representació de l'Ajuntament, 
subscrigui el conveni que ha de regular aquesta delegació i qualsevol altre 
document que sigui necessari. 
 
Prèviament a l’adopció de l’acord intervé l’Alcalde dient: El que proposem és delegar la 
neteja viària de tot el municipi a favor del Consell Comarcal d’Osona amb l’abast i les 
condicions que estableix aquest acord i el conveni. L’explicació ve derivada d’una 
reordenació dels serveis municipals prestats per la brigada. 
 
Ara la brigada queda organitzada amb el Llorenç Vall com agutzil, el Ramon Cornellas 
com a persona més responsable de manteniment d’espai públic, neteja de parcs i 
entorn, suport a la recollida porta a porta, a més d’altres tasques i l’Angel Moya i l’Enric 
Adrover amb la principal tasca de manteniment d’espais. També tenim un pla 
d’ocupació Fran Tauste que ajuda en totes aquestes tasques. 
 
Pel que fa la jardineria es va fer un concurs i va guanyar jardineria Gomis i fa tots els 
aspectes de jardineria. Per tant, ens faltava el servei de neteja viària amb una flota de 
vehicles antiga, i amb aquesta flota assegurem una millor neteja. I així donem per 
tancat el cercle de reorganització de la brigada. I en aquest conveni es permet deixar 
aquesta prestació en el moment que l’ajuntament vulgui. 
 
El cost d’aquesta delegació són aproximadament 35.000€ any amb impostos inclosos.  
 
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Ja fa plens que dèiem que hi havia mancances a la 
brigada, però el nostre dubte és saber el cost que tenia abans i el cost que té ara. El 
que volem és que el poble estigui net i arreglat, però ens falta temps per veure els 
números per veure si la decisió és bona i per això ens abstenim. 
 
 
 
7.- DELEGACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTENCIA AL CONSORCI 
D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS. 
 
L’ajuntament de Prats de Lluçanès forma part del Consorci d’Osona de Serveis 
Socials, el qual està integrat per diversos ajuntaments i el Consell Comarcal 
d’Osona i té per finalitat la gestió dels serveis socials bàsics i dels especialitzats 
que se li encomanin. 
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En el Consell Plenari del Consorci d’Osona de Serveis Socials dut a terme el 
passat dia 6 d’abril, els assistents varen aprovar inicialment la creació i la 
regulació del servei de Teleassistència i alhora també el preu públic per la 
prestació del servei d’acord amb l’Ordenança fiscal aprovada. 
 
Així mateix, de conformitat amb la 8 .- procediment d’adhesió, de les bases per 
a la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència- 
anys 2017-2018” de la Diputació de Barcelona (publicades al BOP de 
Barcelona del dia 8 d’abril de 2016), estableix que per les sol·licituds 
presentades per Mancomunitats, Consorcis o Consells Comarcals implica que 
els municipis que els integren deleguen la provisió del servei. 
 
L’ajuntament de Prats de Lluçanès que actualment disposa d’aquest servei pels 
habitants del seu municipi, té la voluntat de delegar l’esmentat servei al 
Consorci d’Osona de Serveis Socials, el qual passarà a gestionar i a efectuar el 
cobrament del preu públic aprovat pel servei de Teleassistència. 
 
D’acord amb l’article 85 del 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, 
atribueix a la comarca la realització d’activitats i la prestació de serveis públics 
d’interès supramunicipal i l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la delegació de la gestió i cobrament del servei de 
Teleassistència al Consorci d’Osona de Serveis Socials, en els termes que 
s’estableix en el Reglament del servei de Teleassistència aprovat inicialment 
pel Consell Plenari del dia 6 d’abril de 2017 i l’ordenança fiscal aprovada a 
l’efecte. 

 
El pagament del preu públic per la gestió i cobrament del servei s’efectuarà a 
través del Consorci del Lluçanès. 

 
Segon.- Delegar al Consorci d’Osona de Serveis Socials la publicació de 
l’acord de delegació de competència esmentada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
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Tercer.- Facultar a l’Alcalde per la plena execució del present acord i per a 
portar a terme quantes gestions i procediments necessaris per aconseguir la 
finalitat especificada anteriorment.  
 
Quart.- Notificar aquest acord al Consorci Osona de Serveis Socials, per tal 
que accepti, si s‘escau, la delegació efectuada. 
 
Prèviament a l’adopció de l’acord intervé la regidora Anna Plans dient: Fins ara tota la 
gestió de rebuts de teleassistència es portava des del Consorci i es delega aquesta 
tasca al Consorci d’Osona, que ja paguem aquest servei.  
 
 
 
8.- DECLARACIÓ D’URGÈNCIA I INAJORNABILITAT PER A LA 
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU  
 
L’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 de novembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2016 pel qual s’estableix que “Durant l’any 2016 
no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de 
personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran 
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o 
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials” 

 
Donat que aquest proper setembre la funcionària que ocupa aquest lloc de 
treball d’administrativa ha manifestat la seva voluntat de jubilar-se. 
 
Vista la necessitat urgent i inajornable d’aquest ajuntament de cobrir aqueta 
plaça d’administratiu, ja que es tracta d’un servei essencial del qual aquest 
ajuntament té la necessitat de que quedi cobert per tal de prestar el servei en 
condicions adequades, donat que no hi ha una disminució de les tasques 
administratives a portar a terme. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Considerar el servei com essencial i l’existència de la necessitat i 
urgència de l’inici procediment per la cobertura del lloc de treball 
d’administratiu. 
 
Segon.-  Autoritzar i procedir a l’inici del procés de selecció. 
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9.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA PER L’ESTACIONAMENT 
DE CARAVANES I AUTOCARAVANES EN LA ZONA DE L’ÀREA DE 
LLEURE 
 
Atès que ha finalitzat el nou equipament per l’estacionament de caravanes i 
autocaravanes en la zona de l’àrea de lleure i vist el text redactat per a 
l’aprovació d’una Ordenança al respecte. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança per l’estacionament de caravanes i 
autocaravanes en la zona de l’àrea de lleure de Prats de Lluçanès, el text de 
la qual es el següent: 
 

 
“ORDENANÇA PER L'ESTACIONAMENT DE CARAVANES I 
AUTOCARAVANES EN LA ZONA DE L'AREA DE LLEURE  
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 57 i 20.3.u) del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d'aquest text legal, aquesta Ajuntament estableix la taxa per l'estacionament 
de caravanes i autocaravanes en la zona de l'àrea de lleure que es regirà per 
la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini 
públic local que es produeix per l'estacionament de caravanes i 
autocaravanes de tracció mecànica en la zona a l'efecte de l'àrea de lleure 
d'aquest Ajuntament. 
2. Als efectes d'aquesta Ordenança, s’entendrà̀ per estacionament qualsevol 
immobilització d'una caravana o autocaravana en la zona específica de l'àrea 
de lleure. 
 
Article 3. Subjectes passius 
- Són subjectes passius de la taxa: 
Els conductors de vehicles caravanes i autocaravanes estacionats, en la zona 
a l'efecte reservada o subsidiàriament les persones que figuren com a titulars 
dels vehicles en el permís de circulació. 
En els estacionaments, quan s'ignori la titularitat del conductor, es liquidarà la 
taxa al titular del permís de circulació del vehicle. 
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Article 4. Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei general tributària i l'Ordenança General. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de 
l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general 
tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
1. L'Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a estacionar amb duració 
il·limitada determinats vehicles, sempre que l'estacionament sigui necessari 
per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a 
altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la 
defensa nacional. 
2. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà d’1euros cada 
dues hores de subministrament elèctric i accés als lavabos, essent aquest el 
mínim a pagar per fracció inferior de temps. 
 
Article 7. Acreditació 
La taxa s'acreditarà en el moment d’inici del subministrament. 
  
Article 8. Període impositiu 
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament. 
 
Article 9. Règim de declaració i d'ingrés 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 
2. La taxa s'haurà de pagar en el moment de l'inici de l'estacionament. El 
pagament s'efectuarà en els llocs indicats a l'efecte en la zona, havent de 
figurar el justificant, durant el temps de l'estacionament en la part interior del 
parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la 
taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que 
disposa la Llei General Tributària i l'Ordenança General. 
 
Disposició Addicional.  
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de 
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
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s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què 
porten causa. 
 
Disposició final 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la 
corporació en sessió realitzada el dia ……………… i que ha quedat 
definitivament aprovada en data..., regirà des del dia següent al de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà 
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.” 

 
 
Segon.- Sotmetre aquesta Ordenança 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. 
 
 
 
10.- APROVACIÓ INICIAL QUOTES D’URBANITZACIÓ SECTOR PP2 – CAL 
DAMA FASE3 
 
En data 21 de desembre de 2017 el ple va adjudicar a l’empresa Servi Obres 
Queralt S.L. la urbanització del sector PP2 Cal Dama Fase 3 per un import de 
375.984,09 euros més 78.956,66 euros d’IVA. 
 
En aquest sentit, per tal de poder iniciar els treballs de la gestió urbanístics 
d’aquest sector. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres d’ERC i l’abstenció 
de cinc membres de PDeCAT adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la imposició de quotes urbanístiques 
corresponents al projecte de les obres d’urbanització del sector PP2 - Cal 
Dama, Fase 3, pels conceptes i imports assenyalats: 



 

 15 

 
Total de càrregues corresponents als propietaris: 
 
 

Parcel·la 
Quotes 

urbanístiques 
42 28.296,76 € 
44 27.754,59 € 
46 27.754,59 € 
48 28.278,19 € 
41 28.278,19 € 
43 27.754,59 € 
45 27.754,59 € 
47 28.296,76 € 
30 26.933,91 € 
40 26.919,06 € 
63 19.518,08 € 
84 18.452,31 € 
91 18.452,31 € 
12 18.452,31 € 
19 18.452,31 € 

 
 
 
Segon.- Aprovar inicialment la relació de subjectes passius, així com les quotes 
singulars que resulten d’aplicar la quantitat de repartir entre els propietaris, 
compresos dintre de l’àmbit de la reparcel·lació, a raó dels percentatges 
establerts en el Projecte d’urbanització.  
 
Tercer.- Determinar que les quotes assenyalades tenen caràcter provisional i a 
compte d ela liquidació definitiva dels costos d’urbanització i prèvia presentació 
de la certificació definitiva de l’execució de l’obra. 
 
Quart.- Notificar individualment aquest acord i les liquidacions resultants als 
subjectes passius corresponents i publicar-ho al Butlletí Oficial de la província i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant un termini de 30 dies 
hàbils, dins dels quals els interessants poden examinar l’expedient i presentar 
les al·legacions que creguin oportunes.  
 
Si no es produeixen al·legacions dins l’esmentat termini, l’acord esdevindrà 
definitiu sense necessitat d’ulterior acord. 
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Cinquè.- Facultar a la Junta de Govern per a la resolució d eles al·legacions o 
recursos que es puguin presentar contra l’acord d’imposició de quotes 
urbanístiques. 
 
Sisè.-  Establir que la recaptació d’aquestes quotes urbanístiques es portarà a 
terme en dos terminis i una liquidació definitiva, el primer a l’inici dels treballs, el 
segon quan es disposi al menys d’un 50% dels treballs realitzats i la resta en 
finalitzar les obres d’urbanització. 
 
Prèviament a l’adopció de l’acord intervé l’Alcalde dient: En aquest acord s’aprova 
inicialment la imposició de quotes i poder notificar-ho als afectats. 
 
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Ens sembla bé que tiri endavant, però com ja 
venim fent, ens abstindrem en el tema del repartiment de les quotes urbanístiques. 
 
 
 
11.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2017 
 
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 
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 d’ERC i cinc vots en 
contra de PDeCAT s’adopten els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 
2/2017, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat 
amb baixa d’altres aplicacions, nous ingressos i romanent de tresoreria, d’acord 
amb el resum següent: 
 
 
 
 
 



 

 17 

DESPESES 
   

     A) SUPLEMENT DE CRÈDIT 
   

     
PARTIDA CONCEPTE 

CONSIGNACIÓ 
ANTERIOR  SUPLEMENT  

CONSIGNACIÓ 
FINAL 

163,131,00 Neteja viària. Pla ocupació         1.800,00         17.000,00           18.800,00    
330,131,00 Cultura. Pla ocupació         2.500,00         13.000,00           15.500,00    
3371,131,00 Joventut. Pla d'ocupació         2.500,00         11.000,00           13.500,00    
3261,130,00 Escola bressol. Retribucions bàsiques       90.000,00         20.000,00         110.000,00    
320,160,00 Educació. Seguretat Social       48.750,00           6.000,00           54.750,00    
920,160,00 Adm. General. Seguretat Social      143.550,00         12.793,93         156.343,93    
920,641 Despesa en aplicacions informàtiques         8.000,00         14.000,00           22.000,00    
163,629 Magatzem brigada       10.000,00         12.000,00           22.000,00    
1532,210 Manteniment vies públiques       10.000,00              650,00           10.650,00    
1532.22103 Vies publiques. Combustibles i carburants         1.300,00              750,00             2.050,00    
163,213 Rep. Maquinària neteja viària         2.500,00              390,00             2.890,00    
163,22103 Neteja viària. Combustibles i carburants         2.000,00              480,00             2.480,00    
1623,227 Tractament de residus       70.000,00              500,00           70.500,00    
165,227 Enllumenat públic. Manteniment         6.500,00              530,00             7.030,00    
323,212 Educació. Manteniment i conservació       10.000,00              800,00           10.800,00    
334,226 Despeses derivades d'actes culturals       22.800,00           1.350,00           24.150,00    
341,226 Promoció i foment de l'esport         5.000,00           1.100,00             6.100,00    
3422,22103 Pavelló. Comustibles i carburants         5.000,00           1.600,00             6.600,00    
4311,226 Fires       13.000,00              800,00           13.800,00    
439,226 Campanya de Nadal       19.000,00           7.200,00           26.200,00    
920,22103 Admin Gral. Combustibles i carburants         4.000,00              300,00             4.300,00    
920,226 Admin Gral. Despeses diverses       12.000,00           1.300,00           13.300,00    

 
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT      123.543,93    

 
     
     B) CRÈDIT EXTRAORDINÀRI 

   
     

PARTIDA CONCEPTE 
CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR  SUPLEMENT  
CONSIGNACIÓ 

FINAL 
1531,6 Rotonda entrada St. Feliu - Navàs                   -           89.884,76           89.884,76    
3374,622 Remodelació espai social                   -           12.170,00           12.170,00    
320,633 Instal·lació de la sitja                   -           13.780,00           13.780,00    
3371,619,00 Barana Casal del Jovent                   -             2.110,00             2.110,00    
3423,623 Porteries camp de futbol                   -             5.500,00             5.500,00    
231,623 Silló Centre de dia                   -                540,00               540,00    
320,623 Font d'aigua escola                   -                650,00               650,00    
3372, 623 V TECNICS                   -             1.230,00             1.230,00    
323,623 Telegestió escola (Comellas)                   -             2.953,13             2.953,13    

 
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI      128.817,89    

 
     
     
 

TOTAL DESPESA      252.361,82    
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INGRESSOS 

     
     A) NOUS O MAJORS INGRESSOS 

   

     
PARTIDA CONCEPTE 

CONSIGNACIÓ 
ANTERIOR  SUPLEMENT  

CONSIGNACIÓ 
FINAL 

461,00 
Transferències corrents Diputació de 
Barcelona 25.000,00      14.442,84    39.442,84 

461,01 Diputació de Barcelona. Plans ocupació 0      39.351,09    39.351,09 

 
TOTAL INGRESSOS        53.793,93    

 
     
     B) ROMANENT  LLIURE DISPOSICIÓ 

   
     

PARTIDA CONCEPTE 
CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 
 ROMANENT 

INCORPORAT  
CONSIGNACIÓ 

FINAL 
870,00 Romanent lliure disposició      258.043,56       181.267,89    439.311,45 € 

 
TOTAL INCORPORAT      181.267,89    

 

     
     C) BAIXA ALTRES APLICACIONS 

   
     

PARTIDA CONCEPTE 
CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR  BAIXA  
CONSIGNACIÓ 

FINAL 
3261,227 Escola bressol. Serveis professionals 19.500,00      17.300,00             2.200,00    

 
TOTAL BAIXA        17.300,00    

 
     
     
 

TOTAL INGRESSOS      252.361,82    
 

      
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 de l’acord intervé l’Alcalde dient: Aquesta partida per la rotonda 
és fruit d’un treball de molts mesos amb la Diputació de Barcelona per poder-ho fer, el 
projecte tira endavant, però per això cal habilitar aquesta partida, però hem d’entendre 
que l’Ajuntament no haurà d’aportar els diners perquè hi haurà una baixa en la licitació. 
 
Hi ha alguns conceptes més d’aquests que està previst que estiguin compensats per 
subvencions futures o aportacions d’altres administracions. Com les porteries o el 
desendolla’t.  
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Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Fa escassos 5 mesos que vam aprovar els 
pressupostos i al cap de dos plens fem una modificació de crèdit de 250.000€. No 
podem votar a favor, perquè creiem que és una falta de planificació i votarem en 
contra. 
 
 
 
12.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT 
DE PRATS DE LLUÇANÈS I EL CONSORCI DEL LLUÇANÈS PER A 
L’ESTABLIMENT DE  L’ESCOLA DE MÚSICA DEL LLUÇANÈS I  ARTS DEL 
LLUÇANÈS  
 
El Consorci del Lluçanès a través del Servei d’Educació, i d’acord amb el seu 
programa d’accions, ha decidit crear l’Escola de Música  i  Arts del Lluçanès en 
col·laboració amb els Ajuntaments, amb la voluntat de fer arribar la música, el 
coneixement i la formació musical a tots els pobles. 
 
El Consell General del Consorci del Lluçanès en la sessió celebrada el 21 de 
febrer de 2017 va aprovar la transferència de l’escola de música de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i la corresponent assumpció per part del 
Consorci del Lluçanès. En el mateix Consell General es va aprovar el conveni 
de col·laboració entre el Consorci del Lluçanès i els ajuntaments del Lluçanès 
per l'establiment de l'Escola de Música i Arts del Lluçanès. 
 
Atès que l'Escola de Musica i Arts del Lluçanès pretén formar i educar 
musicalment i artísticament a través de les aules de música repartides per tot 
Lluçanès. 
 
Atès que el Consorci del Lluçanès es compromet a gestionar les activitats als 
diferents municipis del Lluçanès, conjuntament amb els seus ajuntaments que 
assumiran els compromisos que es descriuen en el conveni a que fem 
referència. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Prats de 
Lluçanès i el Consorci del Lluçanès  per a l'establiment de l'escola de música i 
les arts del Lluçanès. 
 
Segon.- Facultar a l'alcalde per a la signatura del Conveni regulador de 
l’actuació esmentada a l’apartat anterior, així com per a l’adopció de les 
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resolucions i la formalització dels documents públics i privats que resultin 
necessaris per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consorci del Lluçanès per al seu 
coneixement i efectes i, si s’escau, la seva aprovació per l’òrgan competent. 
 
Prèviament a l’adopció de l’acord intervé l’Alcalde dient: És un tràmit administratiu més 
per la cessió del servei d’escola de música de Prats al Consorci. 
 
 
 
13.- SUBROGACIÓ DEL PERSONAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE 
L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS AL CONSORCI DEL 
LLUÇANÈS 
 
Per acord de ple de data 22 de febrer de 2017 es va acordar la transferència 
del servei de l’escola de música de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al 
Consorci del Lluçanès. 
 
Per l’assumpció del servei per part del Consorci del Lluçanès es fa necessari la 
transmissió al Consorci dels mitjans humans adscrits actualment a la prestació 
d’aquest servei. 
 
Atès que els representants legals dels treballadors han estat informats de 
l’expedient i s’ha procedit a efectuar les negociacions corresponents respecte 
les condicions de subrogació amb els delegats de personal en la mesa de 
negociació celebrada en data 18 d’abril de 2017. 
 
Atès que l’expedient ha estat informat favorablement per la secretaria 
intervenció de l’ajuntament. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 44 del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 
23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del 
règim jurídic del sector públic. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Autoritzar amb efectes 1 de setembre de 2017 la subrogació per part 
del Consorci del Lluçanès dels contractes laborals subscrits amb l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès de les següents persones:  

- Raimon Castells Juli   
- Josep Cols Clotet 
- Trinitat Mujal Obradors 
- Armand Parellada Martínez 
- Joan Sardans Pla 

Ocupant tots ells el lloc de treball de professor de l’escola de música, amb un 
contracte laboral indefinit no fix i essent del grup A2. 

Segon.-  Aprovar les condicions en que es produeix la subrogació dels referits 
contractes laborals segons les previsions de l’article 44 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels treballadors i els acords assolits amb la representació dels 
treballadors,  amb el detall següent: 

 
El Consorci del Lluçanès queda subrogat en els drets i obligacions i de 
Seguretat Social de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en el que es refereix al 
personal a que fa referència el punt primer d’aquest acord. 
 
El referit personal es seguirà regint a tots els efectes pel conveni col·lectiu del 
personal al servei de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès vigent en cada 
moment, així com per qualsevol acord o pacte específic que sigui d’aplicació al 
personal al servei de l’ajuntament. 
 
Les condicions econòmiques, laborals, sindicals o socials, el règim d’horaris i 
control de presència, el règim de llicències, excedències i situacions i el règim 
de bestretes reintegrables i règim de despeses de locomoció aplicables al 
personal a que fa referència el punt primer d’aquest acord seran, en tot cas, les 
que en aquell moment s’apliquin al personal al servei de l’Ajuntament de Prats 
de Lluçanès. 
 
Les funcions a realitzar en el Consorci del Lluçanès pel personal a que fa 
referència al punt primer d’aquesta acord seran les mateixes que venien 
realitzant en l’ajuntament, tot i que en el temps podran passar a realitzar altres 
funcions anàlogues. 
 



 

 22 

L’Ajuntament mantindrà sense cobrir en la seva plantilla i la seva relació de 
llocs de treball les places i llocs de treball ocupades pel personal al que es fa 
referència, tot i que no comptaran amb dotació pressupostària. 
 
En cas de dissolució del Consorci del Lluçanès aquest personal s’incorporarà 
automàticament a les places i llocs de l’ajuntament que ocupaven en el moment 
de la subrogació. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades i als representants 
dels treballadors de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Habilitar a l’Alcalde per realitzar totes les accions que se’n derivin per a 
l’aplicació d’aquest acord. 
 
Prèviament a l’adopció de l’acord intervé l’Alcalde dient: El personal de l’escola de 
música se’ls dona l’opció de si volen passar a formar de la plantilla del Consorci del 
Lluçanès.  
 
 
 
14.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR PER A 
L’EDIFICI SITUAT A L’AVINGUDA POMPEU FABRA, 8 (HOTEL 
D’ENTITATS)  
 
Vist que per acord de Ple de data 22 de febrer de 2017 es va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació de les obres de distribució interior per a l’edifici 
situat a l’avinguda Pompeu Fabra, 8 (Hotel d’entitats) juntament amb el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques. 
 

D’acord amb l’acta de la mesa de contractació de data 5 d’abril de 2017  
s’han presentat 8 ofertes: 

 

Voracys SL 
Axis Patrimoni SL 
Vialitat i Serveis SLU 
Contruccions Beravi SL 
Bule Desarrollo de Proyectos 
SL 
GICSA 
Solvetia SL 
Serviobres Queralt SL 
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En data 12 d’abril es va reunir de nou la mesa de contractació per l’obertura del 
sobre 2 essent l’oferta econòmica més avantatjosa la de l’empresa Bule 
Desarrollo de Proyectos SL, considerant-se susceptible d'ésser temerària, es 
va procedir a requerir la seva justificació. 

 

Atès que no han presentat cap justificació de la temeritat en el termini requerit, 
aquesta passa a declarar-se temerària per la mesa de contractació i la següent 
oferta econòmica més avantatjosa és la de l’empresa Construccions Beravi SL, 
per lo qual es proposa l'adjudicació a aquesta empresa. 

 
Examinada la documentació que consta a l’expedient i de conformitat amb el 
que s’estableix a l’article 151 i allò que estableix la Disposició Addicional 
Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
L’Ajuntament en ple, amb el vot favorable de sis membres d’ERC i cinc vots en 
contra de PDeCAT, adopta els següents, 
 
ACORDS: 
 

Primer.- Adjudicar a Construccions Beravi SL., a proposta de la mesa de 
contractació, les obres de distribució interior per a l’edifici situat a l’avinguda 
Pompeu Fabra, 8 (Hotel d’entitats) per un import de 303.644,12€ més 
63.765,27€ d’IVA, fent un total de 367.409,39€.  

 
Segon.- Notificar l’adjudicació a l’empresa Construccions Beravi SL. i citar-la 
per la signatura del contracte que s’haurà d’efectuar no més tard de quinze dies 
següents a la recepció de la notificació. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la resta d’empreses o persones que han 
presentat oferta. 
 
 
Prèviament a l’adopció de l’acord intervé l’Alcalde dient: Aquest projecte de reforma ha 
tingut una important baixa en l’adjudicació i el dia 11 de maig es farà una xerrada per 
explicar com serà el projecte.  
 
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Com hem dit en tots els plens creiem que és un 
projecte molt gran i molt costos pel poble. 
 



 

 24 

II. PART DE CONTROL 
 
1.- MOCIONS 
 
- Moció presentada pel grup d’ERC 
 

1. MOCIÓ PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA 
 
Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat 
espanyol ha duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres 
de la Unió Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, 
per exemple, que al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més 
elevat que al gener de 2016.  
 
A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al 
cost de les xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos 
trobem la cogeneració i residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no 
prima, doncs, l’eficiència ni l’estalvi energètic ja que gran part del cost de 
l’electricitat no es basa en el consum. Els interessos econòmics de les 
elèctriques han passat fins ara per davant de l’interès general amb la 
connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del rebut que paguen 
les famílies.  
 
La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en 
una política tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la 
cadena, consumidors domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el 
document de treball de la Comissió Europea “Progress towards completing the 
Internal Energy Market” el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats per 
la ciutadania a Europa. 
 
Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic 
oligopolístic cap a un model de competència real amb igualtat de condicions. 
Això permetria proporcionar energia de forma sostenible, assequible i fiable a 
tota la ciutadania sense afectar la competitivitat de la indústria catalana i 
protegir la població més vulnerable. El nou model també reduiria l’excessiva 
dependència energètica i les ineficiències econòmiques que genera. 
 
També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables 
permetria un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en 
comparació a altres mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model 
beneficia sempre l’energia més ineficient i contaminant, ja que dóna 
preeminència a l’energia més cara. Ara per ara, les limitacions normatives a 
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l’autoconsum energètic dificulten que els usuaris domèstics puguin obtenir un 
cost més baix per l’energia que produeixen ells mateixos. En contraposició a 
les polítiques de l’Estat el món local té mecanismes per incentivar les energies 
renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a mode d’incentiu el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull 
la possibilitat que els ajuntaments apliquin bonificacions sobre diverses figures 
tributàries pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració d’energia. La 
sobirania energètica a l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb capacitat 
de decisió sobre l’energia que necessiten, respectuosos amb l’entorn i 
sostenibles energèticament. 
 
La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui 
pateix en major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment 
tarifari, sinó que a més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un 
sistema basat en la generació a partir de combustibles fòssils. La implantació 
del bo social no ha estat suficient per atendre les necessitats de les famílies 
amb majors dificultats econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la 
pobresa energètica han comportat un esforç per part de les administracions 
locals que han intentat donar resposta a través d’ajuts per al pagament dels 
rebuts.  
 
Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones 
més vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica. Les operadores han d’informar necessàriament 
l’Ajuntament abans d’efectuar un tall de subministrament per fer prevaldre el 
principi de precaució. En aquells casos en què no se segueix aquest 
procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés sancionador contra les 
empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i que incompleixin el 
protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables, tal 
com ja està fent l’Ajuntament de Sabadell. 
 
L’Ajuntament en ple, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un 
mercat energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de 
preus de les energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i 
transparent.  
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Segon. Donar suport al canvi de model energètic en el marc del procés 
constituent de la nova República Catalana apostant per un model 100% 
renovable en base a energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de 
consumidora, també productora i distribuïdora.  
 
Tercer. Promoure als propers contractes de subministrament municipal que 
tinguin com a objecte proveir-se d’energia renovable. 
 
Quart. Seguir treballant a nivell municipal, junts amb les entitats i institucions 
que ja participem, per contemplar elements d’estalvi energètic, de foment de les 
energies renovables i d’impuls del vehicle elèctric. 
 
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en 
energies renovables aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o 
ICIO  en favor d’aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes 
d’aprofitament d’energies renovables, així com també bonificar l’impost de 
circulació per als vehicles elèctrics i híbrids. 
 
Sisè. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social 
i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica. 
 
Setè. Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments 
que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o 
famílies vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer 
l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Vuitè. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de 
Catalunya i a les entitats municipalistes. 
 
 
 
2.- MOCIÓ REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS I 
L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS PRIORITÀRIES 

 
L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua 
d’autonomia en la gestió dels seus recursos. D’una banda l’estabilitat 
pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no financers, 
va suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació dels 
comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament 
d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de la Constitució que 
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posava els interessos dels bancs per davant de l’interès públic. Finalment, una 
vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, els 
ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa que limita 
l’increment dels pressupostos municipals al creixement de l’economia en 
termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha provocat un 
increment d’ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania. 
 
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix 
aquesta norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de 
creixement econòmic per utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la 
recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist reflectida a les 
economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de 
seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats 
socials existents, així com a la implementació de polítiques de foment de 
l’ocupació i l’activitat econòmica. 
 
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic 
sense considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents 
nivells d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les 
comunitats autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments 
s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de la regla de la despesa 
provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen per 
compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol. 
 
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys 
consecutius acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir 
endeutament o bé tenir-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les 
administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma 
dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions. 
 
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel 
Consell de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les 
entitats locals, conservant només el petit marge per a inversions financerament 
sostenibles i amb l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de 
manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de juny. 
 
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat 
pressupostària per evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que 
aquestes normes han de ser proporcionades i coherents amb la situació 
econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els 
ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i 
tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus 
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superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de 
polítiques socials, promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme 
aquelles inversions necessàries per al municipi. 
 
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 
7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de 
superàvits. 
 
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu 
volum d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero. 
 
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no 
incorpora canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i 
que el marge per a destinar a inversions financerament sostenibles es veurà 
molt condicionat per l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels pressupostos 
de l’Estat. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els 
ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de 
la liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els 
càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat 
pressupostària. 
 
Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del 
romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que 
aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni 
l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa estructural 
que pugui comportar la inversió. 
 
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la 
ciutadania, en forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint 
la sostenibilitat de les finances municipals. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
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-Mocions presentades pel grup de CIU 
 
3.- MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU A FAVOR DE L’ESTUDI I LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNES LLETRES IDENTIFICATIVES DEL NOSTRE 
POBLE, VISIBLES DESDE LA COSTA DE LOURDES. 
 
Ja fa uns quants mesos, que tenim oberta la nova carretera que enllaça l’eix 
transversal a l’alçada de Vic amb el conegut eix de Llobregat fins arribar a 
Berga. 
 
Són centenars de vehicles que a diari passen per aquesta nova i moderna 
carretera, que enllaça comarques de la Catalunya central i que serveix per 
escurçar molt de temps a l’hora de desplaçar-nos nosaltres mateixos fins a Vic 
o Berga. 
 
El disseny de la carretera en el seu pas per Prats de Lluçanès concretament, 
ha fet que el nostre municipi no es vegi en cap moment, quant els vehicles 
passen a la seva alçada. 
 
Es per això, que creiem oportú  la creació d’uns cartells prou grans, perquè 
siguin visibles durant el pas dels vehicles quan passen per la coneguda costa 
de Lourdes. 
 
El bonic relleu de l’ermita de Lourdes  i la creu de ferro de la creu de les dones, 
pot afavorir a potenciar uns cartells grans i lluminosos que mostrin el nom del 
nostre municipi. 
 
Veient el gran augment que ha tingut la forja i el treball del ferro a la nostra 
comarca, la construcció d’aquets elements amb aquest tipus de material, podria 
ser un element més que identifiqués el nostre poble i el nostre territori.  
 
Aprofitar  el marc de la Fira de Sant Jaume o de Santa Llúcia per poder portar a 
terme l’activitat pròpiament dita i que crees un precedent en el temps d’aquesta 
activitat de cultura i art de la forja,  i que servis per potenciar el nostre municipi i 
territori amb elements propis. 
 
Per tot lo exposat anteriorment el Ple de d’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Crear una convocatòria amb tots els grups polítics del municipi 
juntament amb persones vinculades directament en el món de la forja i l’art en 
general del municipi i de la comarca. 
 
Segon.-  Elecció del lloc exacte on fixar les lletres perquè siguin visibles des de 
la costa de Lourdes . 
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Tercer.- Fer una convocatòria de projectes a través d’un procés participatiu,  i 
l’elecció d’un d’ells a través d’un jurat format per membres de tots els grups 
polítics de l’ajuntament. 
 
Quart.-  Pressupostar l’obra, i planificar-la . 
 
Cinquè.- Dotar d’una partida pressupostària per l’any 2018, per l’inici del 
projecte i buscar el finançament per poder portar-la a terme al llarg de la 
legislatura vigent. 
 
Sisè.-  Calendaritzar tot el projecte, fins a la seva execució total. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc membres de PDeCAT i el vot 
en contra de sis membres d’ERC, es desestima la proposta. 
 
Prèviament a l’adopció dels acord intervé el regidor Jordi Bruch dient: El nostre grup 
ho hem anat parlant, amb la carretera nova el poble no es veu en cap moment, i 
creiem que en la costa de Lurdes, era un lloc prou visible per posar unes lletres 
vinculades amb l’art. Hem parlat amb forjadors del poble i en la taula de dinamització, 
va semblar que tenia acceptació. 
 
Intervé la regidora Montse Juvanteny dient: Des de l’entrada en el govern estem 
treballant per la senyalització del municipi amb reunions a carreteres. Paral·lelament 
estem treballant amb una senyalització més gran integrada al paisatge.  
 
També entenem el Lluçanès com un conjunt i no ens hem de fer competències al 
municipis, i fa anys que un poble del Lluçanès ha dedicat molts esforços a fer la fira de 
la forja.  
 
I per últim lamentar la poca previsió de l’antic govern en el moment en que es feia la 
carretera en pensar amb la senyalització exterior. I des de l’oposició vem reclamar 
reiteradament que s’havia de millorar la senyalització exterior.  
 
 
 
4.- MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TSJC: LA JUSTÍCIA NO ÉS 
POLÍTICA 
 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur 
polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 
2.344.828 persones vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu 
protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a 
través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president 
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de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene 
Rigau. 
 
Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol 
l’ha judicialitzat, utilitzant políticament els seus tribunals per obrir querelles i 
portar davant la justícia els nostres representants polítics. El llistat és llarg: 
Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan sent jutjats per un delicte de 
desobediència, i Francesc Homs per desobediència, prevaricació i malversació 
de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 d’octubre de 2015, 
mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes, i Homs va ser cridat a 
declarar a Madrid el setembre del 2016. 
 
El passat dia  6 de febrer, Artur Mas,  Joana Ortega i Irene Rigau es van haver 
d’asseure al banc dels acusats per posar les urnes el 9N del 2014. El Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya dilluns dia 13 de març va anunciar la 
sentència segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la 
consulta del 9N. Les sentències es fonamenten en dos anys d’inhabilitació i 
cent euros per dia a Artur Mas, un any i nou mesos i multa de 100 euros diaris 
per a Joana Ortega i un any i sis mesos i cent euros diaris per a Irene Rigau.  
 
Atès que la diferència amb altres països, l’Estat Espanyol ha vetat 
constantment aquest dret reclamat reiteradament per la majoria social i política 
catalana. Tot plegat ha comportat diverses conseqüències, la darrera de les 
quals és la sentència condemnatòria que ha fet pública avui el TSJC. 
 
Atès que  les instàncies europees han de vetllar pel respecte de l'estat de dret 
per part de tot  Estat membre de la UE, en aquest moment, la UE i el Consell 
d'Europa podrien demostrar que el respecte a l'estat de dret i als valors 
democràtics són compromisos indefugibles pels seus membres i que activen 
els mecanismes dels quals disposen quan consideren que en algun Estat no 
són respectats. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER. Rebutjar políticament la sentència que inhabilita Mas, Ortega i Rigau i 
qualsevol persona que s’inhabiliti per aquest motiu.  
 
SEGON. Recolzar el Govern de la Generalitat, perquè com a màxim 
representant del poble català, emprengui les accions necessàries, denunciant a 
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les institucions europees corresponents, la baixa qualitat democràtica del 
govern espanyol.  
 
TERCER. Instar a tots els ciutadans i ciutadanes a adherir-se al Pacte Nacional 
pel Referèndum.  
 
QUART. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la  
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
 
 
2.- INFORMACIONS 
 
1.- Isaac Peraire:  
Abans del Ple ens hem reunit la Comissió Especial de Comptes i podem explicar els 
de l’exercici 2016.És va tancar l’exercici amb equilibri econòmic, amb un romanent de 
tresoreria de 650.000€ i un endeutament del 3.58%. El tancament del 2016 ha sigut 
amb molt bona salut econòmica. 
 
 
2.- Anna Plans: 
El 19 d’abril vem anar a recollir el Segell de Transparència, l’infoparticia. Tot i que han 
apujat el llistó, ho avaluen més al detall, cosa que ens esperona a fer-ho cada vegada 
millor. 
 
Ahir va tenir lloc la trobada de casals de la gent gran, algunes persones van anar a 
Santa Eulàlia de Riuprimer i esperem la tornada que es farà a la tardor. 
 
 
3.- Montse Juvanteny: 
Durant aquesta primera quinzena s’ha estrenat l’àrea d’autocaravanes, disposa de 10 
places, amb connexió elèctrica, recollida d’aigües residuals, aigua potable, zona de 
pícnic i lavabo. Per tant, tenim un nou recurs turístic al municipi. És la primera àrea 
que hi ha al Lluçanès a més d’arranjar un espai municipal que estava descuidat. 
 
 
4.- Glòria Borralleras: 
Les dades del més de març del porta a porta continuen essent molt bones amb un 
82% de selectiu i un 18% de rebuig. Per tant, ens mantenim estables amb la recollida 
selectiva. Un altre canvi són els residus domèstics i els residus comercials, amb el 
porta a porta això és regula i sorgeixen casos que dels residus que es generen són 
industrials i no domèstics com es feia fins al moment.  
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Referent a l’església recordem que no es propietat municipal, és del bisbat, i es un 
element patrimonial que cal preservar, i com a tal nosaltres estarem al costat de 
l’església treballant-hi i donant suport per buscar finançament.  
 
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Nosaltres també diem intentar anar de bracet per 
buscar finançament o el que faci falta. 
 
 
 
3.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Jordi Bruch: 
 
Si ja teniu la programació de la festa major de Sant Joan i Elois i l’adjudicació de les 
barres si ja està fet? 
 
Respon la regidora Montserrat Juvanteny: Es van treure les bases i les entitats que 
han volgut ens han presentat la sol·licitud i ara estem pendents de notificar-ho. La 
programació està tancada després de consensuar-ho amb totes les entitats. I en les 
bases es determina tot el que es compromet a fer l’ajuntament i que fan les entitats. 
 
 
2.- Jordi Bruch: 
 
El format del tasta comarca, per la fira de Sant Jaume, serà igual o serà diferent? 
 
Respon la regidora Montse Juvanteny: Està previst que es faci a la vigília de la Fira de 
Sant Jaume i l’espai al Passeig. La disposició serà diferent en quan a l’espai i ara hem 
de parlar amb restauradors, però la intenció dels que van venir l’any passat és repetir i 
alguns que no van poder venir afegir-se. 
 
 
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 


