ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS DEL
DIA 22 de maig de 2018
Identificació de la sessió:
Núm.: PLE2018000003
Caràcter: EXTRAORDINARI
Data: 22 de maig de 2018
Horari: De les 21:00 h a les 21:05 h
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Isaac Peraire Soler, Alcalde
M Gloria Borralleras Soler, Regidor/A
Montserrat Juvanteny Canal, Regidor/A
Anna Plans Canal, Regidor/A
Laia Font Lopez, Regidor/A
Montserrat Perarnau Casals, Regidor/A
Jordi Bruch Franch, Regidor/A
Jordi Batriu Font, Regidor/A
Merce Perernau Borralleras, Regidor/A
Ariadna Ponsa Sala, Regidor/A
Judit Boatella Cortina, Regidor/A
Sara Blanqué Dolado, Secretària accidental
S’ha excusat d’assistir-hi:
Ordre del dia
1.- PROP_PLE APROVACIO TEXT REFOS 16052018
2.- PROP_PLE ADHESIO CONTRACTE CCO I AUDIFILM 16052018

Desenvolupament de la sessió
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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1.- APROVACIO TEXT REFOS POUM
APROVACIÓ DEL TEXT REFÒS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
DE PRATS DE LLUÇANÈS
El document de POUM va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 22
de desembre de 2010, i es va sotmetre a informació pública durant el termini de 45 dies
amb la publicació al DOGC el 7 de febrer de 2011, al BOP el dia 7 de febrer de 2015, al
diari 9Nou el 7 de febrer de 2011, a la web municipal i al taulell d’edictes de l’Ajuntament.
Posteriorment es va publicar al Regió 7 l’11 de juny de 2015.
Havent-se presentat 42 al·legacions les quals es van resoldre en sentits diversos. El dia
17 de desembre de 2014 el Ple de la Corporació va aprovar provisionalment el document
de POUM.
La Comissió Territorial d’Urbanisme, en la seva sessió de 9 d’octubre de 2015 va aprovar
definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal de Prats de Lluçanès, promogut i
tramès per l’Ajuntament, supeditar-ne la seva publicació al DOGC i consegüent
executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació
provisional de l’expedient.
En data 25 d’octubre de 2017 el Ple municipal va aprovar el Text Refós en relació a les
prescripcions donades per la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) i en data 23 de
març de 2018 va requerir modificacions en el Text Refós.
Atès l’informe favorable de la secretària de la corporació de data 16 de maig de 2018.
Vist que l’article 47,2 II de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i l’article 22.2.c de la mateixa Llei, requereix quòrum de majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per la seva aprovació.
El Ple adopta els seg ents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Prats de
Lluçanès, i assumir-ne l’informe tècnic que incorpora les prescripcions fetes per la
Comissió Territorial d’Urbanisme en data 23 de març de 2018.
Segon.- Elevar l’expedient del Text refós del POUM de Prats de Lluçanès a la Comissió
Territorial d’Urbanisme, juntament amb el text de la memòria, les normes urbanístiques i
els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en
compliment de l’art. 18.4 del Decret 305/206, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, als efectes de la seva verificació,
publicació i conseqüent executivitat.
Resultat: Aprovat per unanimitat

Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513 Prats de Lluçanès (Lluçanès)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat

2.- ADHESIO CONTRACTE CCO I AUDIFILM
ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS AL CONTRACTE
EXISTENT ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’EMPRESA AUDIFILM
ABI SL PER AL SUBMINISTRAMENT DE L’ARRENDAMENT DEL DRET D’ÚS DE
SOFTWARE DE GESTIÓ I MANTENIMENT.
El Consell Comarcal d'Osona va signar un contracte amb l’empresa Audifilm Abi, SL per
al subministrament de l’arrendament del dret d’ús de software de gestió i també el servei
de manteniment i suport de la gestió d’expedients electrònics.
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 l’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.
Tenint en compte doncs que la normativa recull la possibilitat de la transferència de funcions
o encomanda de gestió i que la comarca té atribuïdes competències en aquelles matèries
que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis.
El Ple de la Corporació adopta els següents:
ACORDS:
Primer- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al contracte existent entre
el Consell Comarcal d’Osona i l’empresa Audifilm Abi, SL pel subministrament de
l’arrendament del dret d’ús de software de gestió d’expedients i manteniment, per
3.300€/anuals més IVA, amb una vigència de dos any i dos anys més de pròrroga.
Segon.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal d’Osona.
Tercer.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester a l’alcalde
perquè en nom i en representació de l'Ajuntament, subscrigui qualsevol document que sigui
necessari.
Resultat: Aprovat per unanimitat
Finalment, l’alcalde dóna per finalitzat el Ple i aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.
Vist i plau
L’alcalde

La secretària-interventora accidental,

Document signat digitalment.
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