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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLUÇÀ DEL DIA 24 
DE NOVEMBRE DE 2017. 
 
Identificació de la sessió 
Núm. 19 
Caràcter: Ordinària 
Data: 24 de Novembre de 2017 
Lloc:  Sala de reunions de l’ajuntament 
Hora:  Comença a les 20,30 hores. 
 
Assistents 
Joan Carles Solé Latorre 
Alexandre Comellas Salada 
David Palomera Espelt  
Enric Font Font 
Eva Boixadé Calm (s’incorpora al punt 5) 
Sergi Villagrasa Arbolí 
 
Secretària 
Cristina Torrents Estorch 
 
Ordre del dia 
 

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de setembre de 2017. 
2. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 18 d’octubre de 2017. 
3. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 23 d’octubre de 2017. 
4. Donar compte de la relació de decrets aprovats fins a la data. 
5. Sorteig membres mesa electoral eleccions al Parlament de Catalunya 2017. 
6. Proposta de nomenament jutge de pau titular i substitut. 
7. Proposta aprovació del pressupost, bases de execució i plantilla per l’any 2018. 
8. Proposta d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’associació catalana de 

municipis i comarques i del consorci català pel desenvolupament local. 
9. Proposta d’aprovació de sol·licitud de subvenció del Programa complementari per a 

la reforma i millora d’equipaments locals, de la Diputació de Barcelona. 
10. Donar compte de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del tercer 

trimestre de 2017. 
11. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del tercer trimestre de 

2017. 
12. Informació de Regidories. 
13. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

L’alcalde dona la benvinguda i l’obertura de la sessió. Demana que volen incorporar un punt, 
concretament volen comentar al ple, el nom de la plaça de l’1 d’octubre, incorporant-lo abans de 
donar al compte de les regidories. 

Es proposa la votació d’incorporar aquest punt i queda aprovat per unanimitat dels assistents (4 vots 
FEM POBLE i 1 vot IPLISE) 
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1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2017. 

Vist l’esborrany de l’acta de la  sessió anterior corresponent al Ple ordinari celebrat el dia 25 
de Setembre de 2017, havent-se repartit a tots els regidors/es amb la convocatòria 
d’aquesta sessió, es proposa per l’alcalde la seva aprovació. 

 

Es demana si hi ha alguna qüestió, i es proposa la votació d’aquest punt, queda aprovat per 
unanimitat dels assistents (4 vots FEM POBLE i 1 vot IPLISE) 

 

2. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAODNÀRIA DEL DIA 18 D’OCTUBRE DE 
2017. 

Vist l’esborrany de l’acta de la  sessió anterior corresponent al Ple extraordinari celebrat el 
dia 18 d’octubre de 2017, havent-se repartit a tots els regidors/es amb la convocatòria 
d’aquesta sessió, es proposa per l’alcalde la seva aprovació. 

Es demana si hi ha alguna qüestió, i es proposa la votació d’aquest punt, queda aprovat per 
unanimitat dels assistents (4 vots FEM POBLE i 1 vot IPLISE) 

 

3. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAODINÀRIA DEL DIA 23 D’OCTUBRE DE 
2017. 

Vist l’esborrany de l’acta de la  sessió anterior corresponent al Ple extraordinari celebrat el 
dia 23 d’octubre de 2017, havent-se repartit a tots els regidors/es amb la convocatòria 
d’aquesta sessió, es proposa per l’alcalde la seva aprovació. 

Es demana si hi ha alguna qüestió, i es proposa la votació d’aquest punt, queda aprovat per 
unanimitat dels assistents (4 vots FEM POBLE i 1 vot IPLISE) 

 

4. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 

De conformitat amb el que disposa l’article 42 del reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions d’alcaldia, que 
s’han adoptat des de la convocatòria de l’última sessió plenària ordinària fins el dia d’avui, 
les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes 
compresos en l’ordre del dia, per la qual cosa la corporació se’n dóna per assabentada. 

Es demana si hi ha alguna qüestió, sense haver-hi cap qüestió a comentar. 

 

5. SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA  2017. 
 
Vist que el 27 d’octubre, mitjançant Real Decret 946/2017, pel qual es convoquen eleccions 
al Parlament de Catalunya en la forma establerta a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general. 
 
Atès que segons l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, 
corresponen als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zones, la 
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celebració del sorteig públic per a la designació dels membres que formaran les meses 
electorals, el qual s’haurà de tenir lloc entre els dies 25è i 29è posteriors a la convocatòria. 
 
Vist que de conformitat amb l’article 26 de la LOREG, amb la modificació incorporada per la 
Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de Mesa les persones que siguin 
majors d’edat i menors de 70 anys, incloses al cens electoral de cada Mesa, que sàpiguen 
llegir i escriure, essent requisit per ser President disposar del títol de Batxiller o FPII i, 
subsidiàriament, Graduat Escolar o equivalent. 
 
Atesa la celebració d’ ELECCIONS al Parlament de Catalunya pel 21 de desembre de 2017 
es proposa la celebració del sorteig per a la composició de les Meses Electorals.  
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament 
 
PRIMER.- Procedir a efectuar el sorteig per a la composició dels membres de les Meses 
Electorals.” El sorteig públic es realitza d’acord amb l’aplicatiu informàtic de l’INE “CoNoCE” 
de Sorteig per a la determinació dels i de les membres de les meses electorals. 
 
SEGON.- ACCEPTAR el resultat del sorteig efectuat. 

 

S’incorpora en aquest punt, la Sra. Eva Boixadé, i vol fer un aclariment en referència als punts 
anteriors. 

L’alcalde li comenta que ja estan aprovats, però que pot demanar. 

Eva Boixadé: Com és que hi ha tres actes per aprovar? 

Secretària: Són les actes que hi ha pendents d’aprovar. 

L’alcalde: Cal aprovar-ne tres, perquè hi ha dues sessions extraordinàries. 

Eva Boixadé: pel que fa a l’acta que vam aprovar les ordenances, que hi ha l’ordenança número 18, 
de tinença d’animals, jo no recordo que hi hagi llegit res de la població, de la modificació entre Seva i 
Lluçà. 

Secretària: Nosaltres quan la vam llegir, sortia Seva, i vam decidir canviar el nom de la població. 

Per procedir al sorteig es va a la sala del costat, de la sala de plens, essent el sorteig el 
següent: 

 

 
6. PROPOSTA DE NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT 
Vista la convocatòria pública  per a l’elecció de Jutge de Pau, titular i substitut d’aquest 
municipi, segons acord del Ple del dia 25 de setembre de 2017. 
 
Atès que es va publicar aquesta convocatòria, al Butlletí Oficial de la Província  del dia 19 
d’octubre de 2017, al tauler d’anuncis de l’ajuntament, e-tauler i alhora del Jutjat de Pau i 
també en el tauló d’anuncis del Jutjat Degà de Vic. 
 

President Vocal 1 Vocal 2

Titular Josep M. Noguera Muntada Felisa Gonzalez Alba Jordi Compte Figueras

1r suplent David Palomera Espelt Montserrat Salada Macia Josep Estrada Sola

2n suplent Pere Lópex Camins Silvia Estrada Sola Bernat Conill Hernànez
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Vistes sol·licituds presentades en el registre general d’aquest Ajuntament  signades per 
David Sabatés Colll, per Jutge de Pau titular i Jordi Comellas Salada, per a Jutge de Pau 
substitut, en la que presenten el seu currículum vitae i fotocopia del DNI. 
 
Considerant el que disposen els articles 4,5,6 i 7  del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 
jutges de Pau, es proposa al  Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Elegir Jutge de Pau titular d'aquest municipi el senyor  David Sabatés Coll i Jutge de 
Pau substitut, el senyor Jordi Comellas Salada, de conformitat amb la petició que han 
presentat i fent constar expressament que segons es desprèn de la documentació aportada 
no estan  incapacitats per la funció judicial i l’activitat que exerceixen  actualment no existeix  
incompatibilitat per a l’exercici del càrrec. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes 
oportuns.” 
 

Secretària: Les dues persones que han presentat currículum, són les dues persones que es 
proposen. 

Alcalde: Aquesta proposta sí que cal aprovar-la. Vots a favor? 

S’aprova per unanimitat dels assistents (4 vots a favor de FEM POBLE i 2 vots a favor de IPLISE) 

7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL 
PRESSUPOST, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA  PER L’EXERCICI 2018 

ANTECEDENTS 

1.- L’alcalde de l’Ajuntament de Lluçà ha elaborat el projecte de pressupost per a l’exercici 
2018 i la Secretària-Interventora de l’Ajuntament ha emès els informes que figuren a 
l’expedient relatius a l’esmentat projecte. 

2.- La Intervenció municipal ha emès l’informe relatiu al compliment dels requisits que marca 
la Llei Orgànica 2/2012 respecte a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa 
i l’objectiu del deute públic .  
 
3.- D’altra banda, el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals i s’adapta  a la nova estructura pressupostària aprovada per l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre. 

FONAMENTS DE DRET  

1.- Articles 162 al 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
2.- Articles 22.2 e) i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
3.- Articles del 2 al 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el 
Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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4.- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels 
Pressupostos de les Entitats Locals. 
 
5.- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
6.- Articles 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals. 
 
7.- Article 4.1 h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim 
Jurídic dels Funcionaris de l’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.  
 
8.- Regla 32 de l’Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Bàsic de Comptabilitat Local. 
 
9.- Regles 95 i següents de l’Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual 
s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local. 
 
10.- Regles 107 i següents de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual 
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. 
 
11.- El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i la  Llei 9/2017, de 9 de novembre de contractes del 
sector públic, vigent a partir del 9 de març de 2018. 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la legislació vigent.  

Per tant, es proposa a ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2018, el qual, resumit 
per capítols, és el següent: 

PRESSUPOST DE DESPESES: 
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PRESSUPOST D’INGRESSOS: 
 
 

 
 
 

 
SEGON.- Aprovar la Plantilla Anual del 2018 de Personal de l'Ajuntament, d’acord amb el 
que consta en l’expedient  i que queda fixada en la forma següent: 

 
Plantilla anual de Personal: 
 

I DESPESES PERSONAL 169.372,00

II DESPESES CORRENTS 108.417,45

III DESPESES FINANCERES 1.300,00

IV TRANSFERENCIES CORRENTS 15.329,00

V FONS DE CONTINGÈNCIA 6.500,00

PRESSUPOST ORDINARI 300.918,45

VI DESPESES CAPITAL 0,00

VII TRANSFERENCIES CAPITAL 0,00

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00

IX PASSIUS FINANCERS 0,00

PRESSUPOST INVERSIONS 0,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 300.918,45

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2018

I IMPOSTOS DIRECTES 104.700,00

II IMPOSTOS INDIRECTES 7.000,00

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 35.954,00

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 150.164,45

V INGRESSOS PATRIMONIALS 3.100,00

RECURSOS ORDINARIS 300.918,45

VI ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS 0,00

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00

IX PASSIUS FINANCERS 0,00

RECURSOS CAPITAL 0,00

TOTAL INGRESSOS 300.918,45

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018
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PLANTILLA PERSONAL-2017 Grup Places Vacants 

FUNCIONARIS    

Funcionaris d’Habilitació Estatal    

Secretari-Interventor A1 1 1 

LABORALS    

Laborals Fixes    

Administrativa C1 1 0 

Laborals indefinits    

Educadora llar d’infants C1 1 0 

Laborals indefinits  a temps parcial    

Agutzil- brigada AP 1 0 

Operària de neteja instal·lacions  municipals  AP 1 0 

Laborals Temporals    

Operari de serveis  AP 1 1 

TOTAL  PERSONAL FUNCIONARI   1  

TOTAL PERSONAL LABORAL FIXE  5  

TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL  1  

 
 

TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general pel 2018. 

QUART.-  Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils 
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 

CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan   
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Alcalde: si hi ha alguna cosa, 

Eva Boixadé: Jo voldria demanar algunes coses que he vist, 
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Sergi Villagrasa: No hi ha partida de cultura? 

Secretària: Està tot a promoció econòmica. Però ho teniu tot desglossat. 

Eva Boixadé: En l’apartat de transferències corrents, de l’apartat d’ingressos, en el general, el que no 
està desglossat, voldríem saber quins ingressos es preveuen. 

Secretària: Està tot desglossat a darrera, vols que les canti totes? 

Eva Boixadé: Si, si.. 

La secretària les canta totes, 

Eva Boixadé: Doncs entenc, que no hi ha la depuradora? 

L’alcalde: No està previst al pressupost fins que no sapiguem que tenim tots els recursos, el 
finançament, per executar-ho. 

Sergi Villagrasa: Parlant de la depuradors, jo tinc una amiga, que ha muntat depuradores a l’estranger 
biològiques, i el cost és molt inferior. Si voleu us passo informació. 

Eva Boixadé: Entenem que el projecte no s’inclou perquè no hi ha el finançament segur. 

Llavors hi ha una partida que és diu Telecentre, que és? 

L’alcalde: Això és el manteniment normal del Telecentre. 

Secretària: S’hi ha algun imprevist, les reparacions, el manteniment de l’edifici... 

Eva Boixadé: si el Telecentre no funciona, quin sentit té? 

L’alcalde: L’edifici si que funciona. 

Sergi Villagrasa: Escolta i això d’esports? Que parla d’infraestructures?  

Secretària: EL 45?? Això es la classificació orgànica i aquesta és la classificació per programes, això 
no és esports, són els camins. 

Eva Boixadé: Llavors hi ha 2.600,00€ per la festa major, voldria saber si és igual que l’any passat? 
Son 2.600,00 euros a disposició de la comissió de festes? 

Sergi Villagrasa: Aquí hi ha les tres festes majors?  

David Palomera: Si,  

Sergi Villagrasa: Cada any hi ha el mateix, és una vergonya. 

Alcalde: Segurament haurem d’anar a menys perquè tenim problemes alhora de gestionar aquests 
diners, 

Eva Boixadé: per la VIA-CASTRUM, si que hi ha diners... ESPORT, esport, esport.. 

Aquí hi ha un tou de diners. 

Alcalde: El tema és que costa molt gestionar aquest diners, 

Sergi Villagrasa: Crec que en actes de la festa major, l’ajuntament hauria de destinar més diners.  

David Palomera: Tot el que han anat demanant, s’ha anat donant. 

Sergi Villagrasa: Doneu al mateix a Lluçà que a Santa Eulàlia que té dues festes, 

David Palomera i Alcalde: No, això no és veritat. 

David Palomera: Es fa tot igual, com sempre.  

Crec que finalment, potser trobaríem una solució, caldria fer una associació de totes les activitats 
englobades. 

Eva Boixadé. Quan us vàreu presentar, vàreu dir que una persona de la vostre llista, acompanyaria a 
la comissió de festa major, això no és cert, aquesta persona no hi és. Aquest compromís no hi és. 
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L’Eduard es va comprometre i no hi és. 

Alcalde: Parlem de pressupost... 

Sergi Villagrasa: jo crec que s’hauria de ser més flexible, a tots els pobles es fan coses, i es mouen 
coses.. i no hi ha tants problemes !! 

David Palomera: en quin sentit ho dius? 

Sergi Villagrasa: En que tot ha de ser tant exacte i tant rígid, no sé! Jo parlo per ella (el Sr. Villagrasa, 
assenyala a la secretària). 

Que et penses, no estàs a Barcelona, ni a Manlleu, ni a Manresa. 

Secretària: La llei és igual per tothom. 

Sergi Villagrasa: La llei pot ser com tu volugis però som un poble de 300 habitants, que tenim el 
mateix regim com si fóssim Barcelona. 

Secretària: Mira Sergi, jo la meva feina i la meva responsabilitat la tinc claríssima, per tant, si algun no 
li està bé, o si algú ha de saltar-se els meus informes...  

Sergi Villagrasa: a molts pobles es fan coses, jo faig coses !! 

Secretària: i tu saps com ho fan?? 

Sergi Villagrasa: Clar que sé com ho fan, parlo amb els ajuntaments i amb els secretaris!! 

Secretària: jo també... 

Alcalde: Parlem de pressupost... 

Eva Boixadé: nosaltres considerem que és poquet el tema de la festa major, però no tant en el tema 
de diners, sinó en l’acompanyament. 

David Palomera: El que no es pot fer, es trucar a la porta, i demanar diners... les coses no van així. 

S’ha de fer a través de convenis... 

Eva Boixadé: La dinamització de la gent l’ha de fer l’ajuntament. 

Alcalde: no hi estic d’acord, jo penso que aquestes coses han de sortir de la gent del poble. 

Cadascú participa en les activitats que li sembla. 

Hi ha una gent que han muntat el circ, ho estan fent ells, nosaltres no estem fent aquesta mobilització. 

Eva Boixadé: Nosaltres vam fer les nits miralles, i no ens vau voler ajudar. 

Sergi Villagrasa: El circ fa servir un local públic, i per tant, això implica una despesa. Així doncs, els 
posem el local.. 

Alcalde: Tanquem el tema, llavors parlem de la resta. 

Alcalde: Vots a favor? 

S’aprova per 4 vots a favor de FEM POBLE i 2 vots encontra de IPLISE. 

David Palomera: Aclarir, que hi ha més diners a cultura que a esports. 

 

8. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA 
DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI 
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL. 

 
ANTECEDENTS 
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Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, 
ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de 
poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien 
assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat 
economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures 
locals, amb aminoraments dels terminis en el procediment administratiu.   
 
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de 
naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del 
Departament de Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són els Consells 
comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les 
Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica 
el domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 
de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un 
sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de 
contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a 
sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals 
per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
 
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir 
una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del 
Règim Local  (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a 
per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de 
contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè 
Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.  

L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar 
cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del 
CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre 
establert en la legislació de contractació pública.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió a sistemes 
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part 
d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals.  
 
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local 
(LRSAL) 
 
4.  Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de 
desembre de 2014 
 
5. Article 22, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local. 
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Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, 
aquest Ajuntament, adopta el presents acord:  
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament 
 
PRIMER.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-
CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les 
empreses adjudicatàries.  
 
SEGON.- Facultar a l’alcalde de la corporació perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat 
del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la 
Central de contractació formalitzi. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
Alcalde: mes que tot és que, ja teníem alguna cosa com les comunicacions i la llum, dèiem de posar 
els ascensors i les assegurances.. 
Així estalviem feina i normalment surt una mica més econòmics. 
Vots a favor?  

S’aprova per unanimitat dels assistents (4 vots a favor de FEM POBLE i 2 vots a favor de IPLISE) 
Eva Boixadé. Si la persona que hi ha a l’ACM és competent... 

 
9. APROVACIÓ DE SOL·LICITUDS D'AJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DEL 
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE REFORMA I MILLORA D'EQUIPAMENTS LOCALS 
DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019". 

 
La Diputació de Barcelona ha aprovat un Programa Complementari de Reforma i Millora 
d’Equipaments Locals en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.  
 
L’objectiu d’aquest programa és contribuir al sosteniment de les despeses derivades de les 
obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments locals en els àmbits 
de la seguretat, l’accessibilitat i l’eficiència energètica. (Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona Data 3-11-2017 CVE 2017040215 Pàg. 5-32 https://bop.diba.cat) 

 
S’estableixen les línies de suport següents: 

- Línia de suport 1 “Equipaments culturals”, en el marc de la qual es financen les obres 
i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments, béns o elements 
culturals; per exemple: museus, arxius, teatres, centres culturals, sales polivalents i 
ateneus. 

- Línia de suport 2 “Equipaments bibliotecaris”, en el marc de la qual es financen les 
obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment de les biblioteques de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM). 

- Línia de suport 3 “Equipaments educatius”, en el marc de la qual es financen les 
obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment de centres educatius, tals 
com: escoles bressol municipals, centres d’educació infantil i primària, escoles 
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municipals de música, dansa i centres de les arts, centres d’educació especial de 
titularitat municipal i centres i escoles municipals de persones adultes.  

- Línia de suport 4 “Equipaments esportius”, en el marc de la qual es financen les 
obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment de les instal·lacions 
esportives. e.  

- Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”, en el marc de la qual es 
financen les obres i/o actuacions de consolidació, reforma i rehabilitació d’edificis 
monumentals, ateneus i jaciments arqueològics. f. Línia de suport  

- Línia de suport 6 “Mercats”, en el marc de la qual es financen les obres i/o actuacions 
de reforma, millora i manteniment de mercats municipals i de mercats de venda no 
sedentària. 

 
Vist que corresponen al Ple aprovar, segons l’article 21.f de la Llei 7/1985, de bases de 
regim local, les contractacions de tota classe quan el seu import superi el 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com els 
contractes plurianuals que la seva duració sigui superior a quatre anys i els plurianuals de 
menys duració quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge 
indicat. 
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Aprovar concórrer a la convocatòria de subvencions del programa complementari 
de reforma i millora d’equipaments locals. 
 
Alcalde: No sé si ho explica gairebé, han sortit 6 línies de subvenció. Volem demanar subvenció per 
cada línia. (són línies 2018-2019). Les memòries les esta preparant en Miquel Sallès. 
- millores al local social, arreglar la part baixa, posar la barana, arrebossar les parets. 
- millorar l’energia del local social, posar armaris per les associacions... 
- L’estudi de Lluçà, arreglar portes 
- Equipaments educatius, hem demanat ampliar l’escola, fent una aula més i també voldríem fer tota 
la instal·lació elèctrica. 
- Local social i Ajuntament control energètic. 
- Equipaments esportius, arreglar la pista i arreglar els vestidors (sobretot en el tema de l’aigua) 
 
Eva Boixadé: els usos del local són molt limitats... 
Alcalde. D’elements singulars estem parlant amb el Monestir i el Castell. 
Sergi Villagrassa: Una cosa no hauríem de posar aquí l’espai per les entitats esportives? 
Eva Boixadé: Si us donen els ajuts podríem consensuar conjuntament el que farem. 
 
Alcalde. Doncs cal aprovar això. 

S’aprova per unanimitat dels assistents (4 vots a favor de FEM POBLE i 2 vots a favor de IPLISE) 

10. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017. 
 
Prendre coneixement del contingut de l’estat d’execució pressupostària del tercer trimestre 
de l’exercici 2017 que s’annexa; i del compliment dels objectius exigits per la llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

Si hi ha alguna cosa que s’hagi d’aclarir. 

11. DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL 
TERCER TRIMESTRE DE 2017. 
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La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, publicada al 
BOE del dia 6 de juliol de 2010. 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 28/11/2016, s’aprovà el pla de disposició de fons amb 
l’objectiu d’establir uns criteris que determinin com i quan sortiran els fons municipals, 
objectiu que s’ha d’ajustar a allò que disposa la normativa. 
 
L’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, determina l’obligatorietat de les corporacions locals d’elaborar i 
remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu 
respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que tinguin atribuïda la tutela 
financera de les Entitats Locals, un informe sobre el compliment dels terminis previstos 
legalment per al pagament de les obligacions de cada entitat. 
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció de 16 d’octubre de 2017, Informe sobre el període 
mig de pagament a proveïdors. 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament 
 
Primer i únic.- Prendre coneixement de l’informes d’Intervenció sobre el període mig de 
pagament a proveïdors. 
 

Si hi ha alguna cosa que s’hagi d’aclarir. 
 

Alcalde: Aleshores hem dit que incorporàvem un punt, és el punt de la plaça de l’1 d’octubre. 
Nosaltres hem estat buscant com es deia aquesta plaça, i no consta enlloc. Tal i com si que consta, el 
carrer de les Figueres. 

Alex Comellas: Jo dubto molt que la plaça tingues nom, perquè quan vam votar al carrer de les 
figueres, la plaça no estava feta. 

Eva Boixadé. Jo recordo que es va fer una consulta.. 

Alcalde. De totes maners, no s’ha trobat res. Dèiem d’aprovar la proposta original. 
Sergi Villagrassa: Es farà votació popular? 

Alcalde. No, la nostra proposta era fer-ho popular en el cas que s’hagués posat plaça de l’Ajuntament 
de manera popular. 

La nostra proposta es que digui plaça de l’1 d’octubre a partir de ja, 

Eva Boixadé: Jo que es digui plaça de l’1 d’octubre m’està bé, però no de la manera que es fa. 

Alex Comellas: Si el nom s’hagués posat amb consulta popular, creiem convenient canviar-lo per 
consulta popular. Però com que no és així... 
Sergi Villagrassa: Quan vols posar un nom a un carrer s’ha de fer per exposició popular, ho vaig 
preguntar. 

Alcalde: Es procedeix a votació, 

Eva Boixadé: Nosaltres estem a favor que es digui 1 d’octubre però s’ha de fer amb consulta popular. 

S’aprova per majoria dels assistents (4 vots a favor de FEM POBLE i 2 abstencions IPLISE) 
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David Palomera. És un reconeixement del que va fer la gent del poble aquell dia.  

Alcalde. Com equip de govern volem fer un reconeixement al poble, i així ho volíem fer. 

Sergi Villagrassa: La vostra candidatura deia que demanaríeu al poble. Estem posant noms polítics 
als carrers del poble, és la meva opinió. 

Enric Font. No canviem el nom a la plaça, sinó que li posem. 

Alcalde. Passem al següent tema. 

 

12. INFORMACIÓ DE REGIDORIES. 

Alcalde. Hi ha alguna cosa? 

Enric Font. Ja ho hem parlat. 

Alex Comellas. Jo voldria saber la vostra opinió respecte als llums de nadal. 

Eva Boixadé. Aahhh! Jo aquest any no en posaria. 

Alcalde. Nosaltres dèiem de no posar-ne fins que no surtin de la presó. Volíem posar un llaç groc 
il·luminat al campanar... 

Sergi Villagrassa. Tinguem preparades les llums, que sortiran ja! 

Alcalde. Ja voldríem córrer, ja ens agradaria. 

 

13. PRECS I PREGUNTES 

Alcalde. Voldríem parlar amb vosaltres, del tema del Cantilafont. Fora del ple. 

David Palomera. Jo voldria, parlar amb vosaltres si hem de fer la mostra de nadal o no. Per decidir-ho 
conjuntament. Per no entrar en contradicció, amb la decisió que em pres respecte als llums de nadal. 

Sergi Villagrassa. Jo crec que és una decisió personal de cadascú 

David Palomera. es farà la cagada del tió, igual que l’any passat. 

Eva Boixadé. Jo una cosa que no vaig entendre l’any passat, respecte al tió solidari, és que es fa 
perquè la gent doni, i no perquè la gent rebi, llavors no vaig entendre... 

Crec que no s’haurien de posar les tasses, no s’ha de regalar ... la gent el que vol es anar a donar. 

David Palomera. Com ho expliques als nens. 

Eva Boixadé. Jo no ho veig bé! Per la gent gran no cal. Però feu com vulgueu. 

David Palomera. Llavors una pregunta, el poema de Nadal, tenim data? 

Eva Boixadé. És el 22. 

Hi ha un tema, el de les escombraries, com està? 

Alcalde. Han de venir els del camió a mirar si passen. 

Sergi Villagrassa. Hem de mirar el tema dels trastos, 

Alcalde. Tens tota la raó. 

Alex Comellas. Jo crec que la gent ho ha de treure el dia abans. 

Alcalde. Ho hem d’arreglar, sí. Hauria de ser un espai tancat. 

Sergi Villagrassa. La gent porta piles, oli, etc.. i es va quedant allà. 

Alex Comellas. Si la gent ho portes el dia abans, l’agutzil podria controlar-ho una mica. 
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Alcalde. Algun tema més de precs i preguntes? 

Eva Boixadé. Sí, l’estació meteorològica de Lluçà? Com està? 

Alcalde. Hem parlat amb el Jordi, ens ha quedat a l’aire d’acabar-ho de lligar, ja tenim la connexió 
guifi.   

David Palomera. A través del catàleg, crec que es podria fer. 

Jo voldria parlar, de la ruta gavarresa, volíem proposar tornar activar-al. Amb el material que teníem i 
fer una identificació de la ruta i les especies, que poguéssim accedir via mòbil. 

Alcalde. No teniu res més? 

Eva Boixadé. Nosaltres volíem parlar també del tema de l’escola de música. Com està? 

David Palomera. Dimecres hi ha una reunió, hi ha un punt.., es parlarà del tema del finançament. I de 
la tipologia de conveni que es va signar. 

En el moment, ens trobem que hi ha molta oferta, que continua essent a Prats. Cada ajuntament s’ha 
de fer càrrec dels alumnes del seu municipi... 

L’altre part que també hi ha, que és una matricula viva, i pressupostàriament és molt difícil. 

Alcalde. La nostra proposta, és inserir-ho dins la quota del consorci. 

Eva Boixadé. Si ho mireu com una promoció a la música... 

Alcalde. Per mi d’aquesta manera és un ajut o una subvenció...  

Eva Boixadé. Jo crec que es podria lligar. 

Sergi Villagrassa. Feu un estudi.. 

David Palomera. Jo volia fer una pre-inscripció per poder fer una valoració correcte. 

Per saber de quants alumnes estem parlant. 

Sergi Villagrassa. Tu pots tenir 3.000,00€/any, i algun any serà més i un altre menys, els guardeu 
quan sigui menys. 

Alcalde. No, no es poden guardar Sergi, la cosa no va així. 

Sergi Villagrassa. Signeu un conveni per aquest any. 

Alcalde. Nosaltres no podem signar una conveni que no ens sembla bé. 

Sergi Villagrassa. Tres mil euros, són 10 nens. 

David Palomera. Sergi, estàs parlant de nens, però és per tothom. Va dirigit a tota la població. 

És un projecte de totes les edats... hi ha gent de 70 anys i nens. Hem de pagar una quota per 
cadascun d’ells. 

Sergi Villagrassa. Doncs fem barem, la gent de 70 anys que s’ho pot permetre, que s’ho pagui. 

David Palomera. És el que diem.. cal reconduir el tema. 

Eva Boixadé. Perquè no ha estat possible? Perquè el consorci, vol promocionar la música a la 
comarca, i està intentant que els ajuntaments hi apostin. 

David Palomera. El conveni no és correcte. 

Eva Boixadé. A Prats han acollit molta gent.  

Alcalde. No diem que no volem pagar, si ho posen a la quota del consorci, cap problema. 

David Palomera. Va néixer de manera massa despresa, i després passen aquestes coses. 

Eva Boixadé. I l’esforç de l’Ajuntament de Prats!! L’escola de música acollia nens de tot arreu.  
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Alcalde. Sí, però fem-ho bé. 

Eva Boixadé. Per voler fer les coses bé, no tenim ni Telecentre. 

Alcalde. Acabem el ple. S’aixeca la sessió. 

 

 

No havent-hi més assumptes a tractar,  l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 21:35 hores, 
de la qual estenc aquesta acta com a secretari que ho certifico. 
 
 
L’alcalde,       La secretaria, 

Joan Carles Solé Latorre     Cristina Torrents Estorch 
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