ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm. : 13/2011
Caràcter : ordinari
Data : 21 de desembre de 2011.
Horari : 19,30h a 20,37h
Lloc : Sala de Sessions de l’Ajuntament

Hi assisteixen :
Lluís Vila i Vilalta
Josep Cruells i Cortinas
Mercè Perernau i Borralleras
Jordi Batriu i Font
Raquel Martínez i Moya
Segimon Plans i Pujals
Isaac Peraire i Soler
Montserrat Juvanteny i Canal
Ramon Font i Coma
Judit Pons i Baños
Yolanda Roset i Aligué

alcalde
regidor
regidora
regidor
regidora
regidor
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :
Cap
Secretària accidental
Sara Blanqué i Dolado

Ordre del dia
1.- Aprovació de les actes anteriors
2.- Aprovació del padró d’habitants 2011
3.- Aprovació modificació de crèdits 5/2011
4.- Aprovació provisional de la modificació puntual NNSS de planejament en la
parcel·la Café-Teatre Orient i parcel·la C. Escoles
5.- Designació representant al comité executiu del Consorci del Lluçanès
6.- Designació representant a l’Associació per al desenvolupament rural de la
Catalunya Central
7.- Ratificació decret d’alcaldia núm. 148/2011
8.- Ratificació acord Junta de Govern
9.- Donar compte dels decrets d’alcaldia

10. Donar compte de les Juntes de Govern
11.- Mocions
12.- Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Es deixen sobre la taula per al proper Ple.

2.- APROVACIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS 2011
Vista la proposta d'aprovació de la Revisió del Padró d'Habitants a 1 de gener de 2011.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovació resum numèric del Padró Municipal d'habitants amb referència a l'1
de gener de 2011, tenint en compte totes les alteracions produïdes a la població durant
l'any per altes i baixes. El resultat definitiu és el que a continuació es detalla:
Població a 1-1-2011 : 2.681
Segon.- Exposar al públic el citat acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província, pel termini de 20 dies.

3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2011
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient núm. 5 de modificació de
crèdits del pressupost municipal de 2011 per a suplement de crèdit.
Atès que s’han produït majors ingressos de naturalesa no tributària al pressupost que
poden generar crèdit a l’estat de despeses del pressupost vigent, d’acord amb el detall
de la memòria de l’alcaldia que figura com annex d’aquesta resolució.
Atès el que preveuen els article 43 a 47 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, les Bases d’execució i l’informe de la Secretària-Interventora.

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis regidors de CIU i l’abstenció de
cinc regidors d’ERC, s’adopten els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 5/11, d’acord amb el següent
detall:
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DESPESES
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDA

PREVISIÓ
ANTERIOR

CONCEPTE

SUPLEMENT CONSIGNACIÓ
CRÈDIT
DEFINITIVA

92,160,00

Assegurances socials

193.000,00 €

2.000,00 €

195.000,00 €

162,227
163,221

Recollida d'escombraries. Treballs altres emp.
Subministres neteja viaria

174.000,00 €
450,00 €

6.000,00 €
2.000,00 €

180.000,00 €
2.450,00 €

165,221
171,210

Enllumenat públic
Reparació i manteniment bens naturals

58.000,00 €
2.000,00 €

8.500,00 €
1.000,00 €

66.500,00 €
3.000,00 €

324,227,99

Educació.Treballs altres empreses

6.000,00 €

6.000,00 €

01,310
135,462

Interessos
Transf. Ajuntament Servei extinció incendis

32.150,00 €
180,00 €

800,00 €
210,55 €

32.950,00 €
390,55 €

231,48
920,467

Acc. Social. Transf. Families i inst.
Adm. Genral. Transf. Consorci

3.294,20 €
27.420,00 €

1.650,00 €
2.736,82 €

4.944,20 €
30.156,82 €

324,619,00
337,623

Escola de música
Ascenso Casal del Jovent

58.000,00 €
7.472,00 €

10.400,00 €
700,00 €

68.400,00 €
8.172,00 €

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

12.000,00 €

41.997,37 €

B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS

PARTIDA

SUPLEMENT CONSIGNACIÓ
CRÈDIT
DEFINITIVA

CONCEPTE

324,47

Transf. Consorci - Centre Obert

11.570,00 €

11.570,00 €

338,48

Transf. Comissió de festes

3.200,00 €

3.200,00 €

324,640,00

Redacció memòria escola de música

4.902,63 €

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

19.672,63 €

Total suplement de crèdit

41.997,37 €

Total habilitació de crèdit

19.672,63 €

TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT

4.902,63 €

61.670,00 €

INGRESSOS
A) NOUS / MAJORS INGRESSOS

PARTIDA

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

CONCEPTE

450,02
461,00

Transf. Convenis en mat. Serveis socials
Transf. Diputació

761,00

Transferències de capital Diputació

TOTAL NOUS MAJORS INGRESSOS

NOUS / MAJORS CONSIGNACIÓ
INGRESSOS
DEFINITIVA

82.400,00 €
45.159,20 €

11.570,00 €
35.197,37 €

93.970,00 €
80.356,57 €

0,00 €

25.302,63 €

25.302,63 €

72.070,00 €
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B) BAIXA PARTIDES DESPESES

PARTIDA

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

CONCEPTE

BAIXA

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

155,131,01
324,130,00
324,131,00

Vivenda i urbanisme. Vies públiques
Educació. Serveis complementaris
Educació. Serveis complementaris

34.700,00 €
26.525,00 €
50.000,00 €

2.000,00 €
2.500,00 €
3.500,00 €

32.700,00 €
24.025,00 €
46.500,00 €

338,226

Festes. Despeses diverses

62.000,00 €

3.200,00 €

58.800,00 €

TOTAL BAIXA PARTIDES

11.200,00 €

C) BAIXA PARTIDES D'INGRESSOS
PARTIDA
913,00

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

CONCEPTE
Prestéc a llarg termini

BAIXA

90.000,00 €

21.600,00 €

TOTAL BAIXA PARTIDES

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
68.400,00 €

21.600,00 €

Nous majors ingressos:
Baixa aplicacions pt. Despeses
Baixa d'aplicacions d'ingressos

-

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT

72.070,00 €
11.200,00 €
21.600,00 €

61.670,00 €

Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord, previ anunci al BOP, tal i com estableix
l’article 20.1. del RD 500/90, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si s’escau
presentar reclamacions.
Tercer.- Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions,
s’entendrà aprovat definitivament.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: L’altre dia amb la
comissió es va fer un resum bastant detallat. Bàsicament són 61.000 que
augmenten i bàsicament venen d’una subvenció que s’ha aconseguit, tal com
s’havia dit que es demanava i que estava en tràmit, s’ha aconseguit de la
Diputació per l’escola de música i això ens ha permès rebaixar una mica el
crèdit que havíem dit que es demanaria i serà de menys import. S’han
complementat algunes partides, i alguna d’elles ha canviat de lloc. Si hi hagués
algun dubte la Sara ens ho explicaria.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Si que en la comissió informativa ja se’ns
va explicar molt detalladament, però si a trets generals ho poguéssim explicar
aquí al Ple, sobretot pels que no eren a la comissió informativa i el públic.
Respon l’Alcalde dient: Els suplements de crèdit més o menys grans són:
6.000€ per la recollida d’escombraries; 8.500€ per l’enllumenat públic, perquè
els rebuts elèctrics són difícils de controlar i el que s’havia posat en el
pressupost era una mica curt. Educació treballs altres empreses, 6.000€;
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l’escola de música que faltava complementar, faltaven les últimes factures són
10.400€. Tot això puja 41.000€.
Pel centre obert 11.570€ que venen directament de la subvenció, per tant
també està en ingressos. La comissió de festes també 3.200€ en augment i
l’escola de música, una memòria, un projecte senzill que són 4.900€. Total amb
els altres són els 61.000€ que diem.
En els ingressos venen d’una part aquests 11.570€ que van al centre obert, i
els 60.500 de la Diputació.
Havíem parlat en l’anterior Ple que el préstec seria de 90.000€ es rebaixa i serà
de 68.400€. Amb això es preveu que s’acabi l’any amb superàvit. El que
intentem, com hem dit sovint, és rebaixar el deute, i l’amortització de crèdits
pendents diguem es bastant superior als 68.400€ que es demanen aquest any i
per tant, el deute a final d’any serà inferior al deute a principi d’any. Tenint en
compte la situació que estem passant estem satisfets.

4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC EN LA
PARCEL·LA CAFÈ – TEATRE ORIENT I PARCEL·LA C. ESCOLES
Vist que amb data 15 de setembre, per Provisió d’Alcaldia es disposà la iniciació del
procediment de modificació de les Normes de Planejament Urbanístic Municipal.
Vist que amb data 19 de setembre, va ser emès l’informe de Secretaria en relació amb
la legislació aplicable i el procediment a seguir per a dur a terme la citada modificació.
Vist que amb data 22 de setembre, es va rebre el projecte, redactat per l’arquitecte
Ferran Besa Subirats i en data 28 de setembre es va aprovar inicialment per Ple la
Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic Municipal la
parcel·la d’equipaments, clau F2, del C. Escoles i parcel·la residencial del cafè i teatre
orient, clau A1, de l’av. Pau Casals.
Atès que en el període d’exposició pública no s’han produït al·legacions i s’han emès
els informes dels organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.

El regidor Isaac Peraire s’absenta de la votació.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis regidors de CIU l’abstenció de
tres regidors d’ERC i un vot en contra d’un regidor d’ERC s’adopten els
següents:

ACORDS:
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Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de Modificació de les Normes
Subsidiàries de Planejament Urbanístic Municipal la parcel·la d’equipaments, clau F2,
del C. Escoles i parcel·la residencial del cafè i teatre orient, clau A1, de l’av. Pau
Casals.
Segon.- Elevar l’expedient diligenciat de Modificació de les Normes Subsidiàries de
Planejament Urbanístic Municipal la parcel·la d’equipaments, clau F2, del C. Escoles i
parcel·la residencial del cafè i teatre orient, clau A1, de l’av. Pau Casals perquè
procedeixi a la seva aprovació definitiva.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Això és aquest tràmit
que anem seguint de cara a que l’actual edifici de les escoles velles que
després es va dir de correus, deixi de ser d’equipament i passi a ser un terreny
normal.
En el mateix sentit, ja aprofito per comentar que amb el tècnic que ens
assessora li va semblar que per fer-ho encara més bé doncs s’hauria de
desafectar. Amb el 9 nou d’aquesta setmana tenim un exemple a Vic que la
Casa Comella l’Ajuntament se la volia vendre i algú ho ha impugnat perquè no
havien fet la desafectació. Això vol dir que hi ha una sèrie d’edificis municipals
que si no els desafectes en principi no es poden vendre, com per exemple la
casa de la vila o els carrers. Doncs simplement en aquest cas és un tràmit que
faríem avui de desafectació.
Ara el que faríem seria l’aprovació provisional de la modificació de les normes.
Ja sabeu que això té un tràmit, primer s’ha de fer l’aprovació inicial, estar uns
dies exposat. Tot això ja està fet i ara ja es pot fer la provisional que ja es pot
enviar directament a urbanisme que és el que ha de fer l’aprovació definitiva.

5.- DESIGNACIÓ REPRESENTANT AL COMITÈ EXECUTIU DEL CONSORCI
DEL LLUÇANÈS.
Atès que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès és membre de ple dret del Consorci de
Promoció dels Municipis del Lluçanès i en el Ple del dia 22 de juny de 2011 es va
designar com a vocals en el Consell General del Consorci per a la Promoció dels
municipis del Lluçanès, els senyors Lluís Vila i Vilalta i Josep Cruells i Cortinas.
D’acord amb el que disposa l'article 38.c) del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
Vistos els estatuts reguladors del ens esmentats i el nombre de membres que s’han de
designar.

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis regidors de CIU i l’abstenció de
cinc regidors d’ERC, s’adopten els següents:
ACORDS:
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Primer.- Designar al Sr. Lluís Vila i Vilalta com a representant de l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès en el Comitè Executiu del Consorci del Lluçanès.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Alcalde de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i a
l’ens corresponent per al seu coneixement i efectes pertinents.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Aquí com vaig
explicar, representa que hi ha una cosa que els tècnics a vegades diuen i jo
tenia l’opinió de que el representant de l’Ajuntament en el Comitè executiu
podia ser un altre, l’altre representant que era el Cruells, perquè jo com a
president n’era membre nat, però amb el senyor secretari del Consorci li va
semblar que no. Que cada poble només pot tenir un representant i per tant,
havia de ser jo. Per tant hem de fer aquest acord votant això.

6.- DESIGNACIÓ REPRESENTANT A L’ASSOCIACIÓ
DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL.

PER

AL

Atès que en data 17 de juny de l’any 2009 el Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
va aprovar la ratificació de l’acord d’incorporació del municipi de Prats de Lluçanès a
l’associació per al desenvolupament rural de la Catalunya central, que s’havia aprovat
inicialment per la Junta de govern del dia 7 d’abril de 2009.
Vistos els estatuts reguladors del ens esmentats i el nombre de membres que s’han de
designar.

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis regidors de CIU i l’abstenció de
cinc regidors d’ERC, s’adopten els següents:
ACORDS:
Primer.- Designar al Sr. Josep Cruells i Cortinas com a representant de l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès a l’associació per al desenvolupament rural de la Catalunya
central.
Segon.- Comunicar aquest acord al regidor Josep Cruells i Cortinas i a l’associació per
al desenvolupament rural de la Catalunya central per al seu coneixement i efectes
pertinents.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Això és el programa
Leader que es tramita també a través del Consorci, poden demanar
subvencions els emprenedors del territori. Com Ajuntament hi tenim un
representant en el plenari d’aquesta associació.
El Pep Cruells ja era el representant, però legalment sempre que hi ha unes
eleccions, encara que sigui el mateix s’ha de tornar a designar. Per tant, el
tornem a designar.

7

Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: no seria més adequat tractantse del Leader que la representació fos per part de la Raquel que porta
promoció econòmica?
Respon l’Alcalde dient com que el Pep té dedicació en el cas de realitzar
viatges anava millor. Naturalment que estan en contacte.

7.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 148/2011
Vist el Decret 148/2011 de 24 de novembre de 2011 que literalment diu així:
“DECRET NÚM. 148/2011
Atès les darreres eleccions municipals, celebrades el mes de maig de 2011.
Atès que fins aleshores hi havia nomenat com a representant del municipi a
l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum na Glòria Amblàs i Seuva.

RESOLC:
Primer.- Nomenar com a representant del municipi de Prats de Lluçanès a
l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum a na Mercè Perernau i
Borralleras.
Segon.- Comunicar aquest nomenament al Servei de Suport a les Polítiques de
Consum.
Tercer.- Ratificar aquesta Resolució en el proper Ple que se celebri.”

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis regidors de CIU i l’abstenció de
cinc regidors d’ERC, s’adopten els següents:
ACORD:
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 148/2011 de data 24 de novembre de 2011,
tal com més amunt es transcriu.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: El motiu d’això és
que ens ho van demanar abans de fer el Ple i es va fer per urgència, i es va fer
un decret a ratificar pel Ple.

8.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN
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Vista la Junta de Govern del dia 15 de juliol de 2011, en el punt 10 que literalment diu
així:
“10.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT GRAN EN L’ÀMBIT RURAL
A PRATS DE LLUÇANÈS.
Vist que el 15 de juliol de 2010 es va signar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del
Departament d’Acció Social i Ciutadania (ara Departament de Benestar Social i
Família) 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.
Vist que el conveni esmentat estableix la vigència d’aquest fins el 31 de
desembre de 2010 i que pot ser prorrogat amb pròrrogues expresses per anys
successius, per acord d’ambdues parts, sempre que no hi hagi denúncia per
qualsevol d’elles amb una antelació de dos mesos, en el cas que es continuïn
complint els pactes estipulats i sempre d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries.
Vist que es voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni per a
l’any 2012, entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès per a la prestació del Servei de 14 places d’Atenció Integral a
la gent gran en l’Àmbit Rural, a Prats de Lluçanès.
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni entre l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família 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.
Segon.- Signar la pròrroga del conveni i trametre-la al Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Ratificar aquest acord en el proper Ple que se celebri.”

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:
ACORD:
Únic.- Ratificar l’acord número 10 de la Junta de Govern de data 15 de juliol de 2011,
tal com més amunt es transcriu.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: També es va aprovar
perquè ho demanaven per signar abans d’algun dia i el Ple ho ha de ratificar.
És una pròrroga ens donen les mateixes places, que són 14 i la mateixa
aportació econòmica.
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9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia següents:

-Decret núm. 131/2011 de data 27 de setembre de 2011 – Autorització llicència
activitat.
-Decret núm. 132/2011 de data 27 de setembre de 2011 – Execució subsidiària
d’obres per garantir la seguretat.
-Decret núm. 133/2011 de data 14 d’octubre de 2011 – Autorització llicència de
primera ocupació.
-Decret núm. 134/2011 de data 14 d’octubre de 2011 – Autorització llicència de
primera ocupació.
-Decret núm. 135/2011 de data 14 d’octubre de 2011 – Autorització llicència de
primera ocupació.
-Decret núm. 136/2011 de data 14 d’octubre de 2011 – Autorització llicència de
primera ocupació.
-Decret núm. 137/2011 de data 14 d’octubre de 2011 – Autorització llicència de
primera ocupació.
-Decret núm. 138/2011 de data 14 d’octubre de 2011 – Autorització llicència de
primera ocupació.
-Decret núm. 139/2011 de data 14 d’octubre de 2011 – Autorització llicència de
primera ocupació.
-Decret núm. 140/2011 de data 14 d’octubre de 2011 – Autorització llicència de
primera ocupació.
-Decret núm. 141/2011 de data 14 d’octubre de 2011 – Autorització llicència de
primera ocupació.
-Decret núm. 142/2011 de data 14 d’octubre de 2011 – Aprovació memòria valorada.
-Decret núm. 143/2011 de data 19 d’octubre de 2011 – Inscripció al registre de
sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Catalunya.
-Decret núm. 144/2011 de data 21 d’octubre de 2011 – Autorització instal·lació d’una
parada.
-Decret núm. 145/2011 de data 24 d’octubre de 2011 – Autorització llicència d’activitat.
-Decret núm. 146/2011 de data 2 de novembre de 2011 – Encàrrec de representació i
defensa de l’Ajuntament.
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-Decret núm. 147/2011 de data 14 de novembre de 2011 – Autorització agrupació de
finques.
-Decret núm. 149/2011 de data 24 de novembre de 2011 – Inscripció al registre de
sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Catalunya.
-Decret núm. 150/2011 de data 30 de novembre de 2011 – Autorització llicència
d’activitat.
-Decret núm. 151/2011 de data 30 de novembre de 2011 – Autorització llicència de
primera ocupació.

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

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

-

Junta de govern del 2 de setembre de 2011.

-

Junta de govern del 21 de setembre de 2011.

-

Junta de govern del 7 d’octubre de 2011.

-

Junta de govern del 21 d’octubre de 2011.

-

Junta de govern del 4 de novembre de 2011.

-

Junta de govern del 18 de novembre de 2011.

L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Si es pogués explicar aquí el Ple el
conveni amb Catalunya Caixa Espai sobre l’ús de la Biblioteca i explicar una
mica el contingut.
Respon l’Alcalde dient: En aquest moment encara no està signat i el contingut
és que l’obra social de la Caixa de Catalunya ho té cedit amb una cooperativa
que és diu SUARA, i aquesta cooperativa són els que se’n cuiden per delegació
de l’obra social. L’obra social en un moment donat de les converses, que
havíem tingut amb l’Ajuntament, arrel del que es comentava o veure que
passaria amb la biblioteca, va arribar un moment que l’obra social va manifestar
la voluntat de desvincular-se’n a mig termini. Parlem només de la sala de
lectura, el que era Club de Jubilats s’ha convertit en CX Espai i així està, i la
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idea és mantenir-ho i continuar-ho, i no només a un segment de la població
sinó ampliar-ho a tota la població.
La sala de lectura a tot arreu les que hi havia, ara em sembla que els en
queden 2 o 3, han anat arribant amb acords per desvincular-se’n. A nosaltres
ens van proposar si teníem alguna idea o parlar amb alguna associació o amb
alguna AMPA o directament amb l’Ajuntament, però ells mirar de desvincularse’n. Al final vem arribar a l’acord de que ells mantindrien totes les obligacions,
incloent-hi el personal, que ja van llogar una noia, la Montse Vilà, fins a 31 de
maig. I donar-nos de temps des de que estigui firmat el conveni, fins el 31 de
maig per trobar conjuntament, l’obra social, la cooperativa SUARA i
l’Ajuntament una solució. De manera que això vagi continuant.
Ells es comprometen a deixar el local i a mantenir inclús els subministraments,
el que no estan disposats a mantenir és el personal. Es tractarà de buscar algú
que se’n faci càrrec. Ja dic, hi havia data fixada per signar, no va anar bé. Per
tant, ara en aquest moment ho tenim ajornat.
L’Ajuntament mentre no firmem no hi estem ficats, però sé que han parlat amb
alguna associació i la seva idea és buscar-hi alguna solució. Nosaltres el que
podem dir des de l’Ajuntament, estem disposats, si no es trobés cap més
solució, en últim extrem, a fent-se’n càrrec. El que passa que també, ens
interessaria, com amb ells, doncs que la cosa se’n fes càrrec algú. Estem
disposats a col·labora amb qui sigui, ajudar i si no hi hagués ningú en últim
extrem suposo que s’hauria d’acabar pagant des de l’Ajuntament el sou de la
persona.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Si s’arriba el cas, que sembla que pot
anar per aquí, que allò pugui arribar a ser gestionat per una entitat que s’obri la
possibilitat que sigui un procediment obert i que tothom tingui la possibilitat de
poder-hi accedir. I si l’Ajuntament hi té responsabilitat encara més.
Respon l’Alcalde dient: Teòricament em sembla que la Clara, la responsable de
tot l’espai, ha intentat posar-se en contacte amb totes les associacions. Fins a
quin punt ho ha aconseguit, si ha parlat amb totes o no, no ho sé. La idea és
que ella convocaria alguna reunió. Amb nosaltres em sembla que ens va arribar
una convocatòria per anar amb una reunió com una associació més.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Mentre depengui de Catalunya Caixa
Espais, ja s’ho faran, per dir-ho d’alguna manera, malgrat ens interessa molt
que funcioni. En el moment que l’Ajuntament passi a ser protagonista només
demanar seguir el procediment.
Contesta l’Alcalde dient: Convocar una reunió oberta a totes les associacions
perquè hi puguin dir la seva i si algú l’interessa, per dir-ho d’alguna manera,
presentar candidatura. Doncs això ho farem.
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11.- MOCIONS
- Presentada pels Grups de CIU i d’ERC.
1.- MOCIÓ PEL RESPECTE
PARLAMENT DE CATALUNYA

I

LA

LLIBERTAT

D’EXPRESSIÓ

AL

El passat dia 30 de novembre, durant la sessió del Ple del Parlament, la presidenta de
la cambra, Núria de Gispert, anuncià que no permetria l’utilització per part dels diputats
d’expressions “injurioses” contra l’Estat espanyol. Aquestes expressions inclourien, per
exemple, “espoli fiscal” o “Espanya ens roba”. Dies més tard, la mateixa De Gispert va
reconsiderar la seva decisió i va rectificar la seva posició tot admetent que s’havia
equivocat.
Considerem que la prohibició de l’ús d'aquests termes no ajuda ni a ordenar ni a
facilitar el debat, sinó que porta a confusió per la prohibició d'un terme acadèmicament
acceptat com és “espoli fiscal”, que a més és habitual en el debat polític i àmpliament
conegut per la ciutadania.
Tanmateix, no justifica en cap cas l’insult, el menyspreu i la burla a la qual fou sotmesa
per part d’alguns diputats. Considerem que existeixen els mecanismes suficients de
protesta i canalització de la queixa dins del Reglament del Parlament com perquè no
faci falta caure en la vulgaritat.
Mai entendrem que es falti a la dignitat al Parlament, la institució més important del
nostre país. Lloc de debat, d’elaboració de les lleis i d’exposició de les opinions
polítiques dels diferents partits representats.
Per tots aquests fets,
Els grups municipals de L’Ajuntament de Prats de Lluçanès, Esquerra Republicana de
Catalunya – AM i Convergència i Unió, proposen al Ple l’adopció dels següents acords:
1.- Lamentem la primera decisió de la Presidenta, de prohibir les expressions
referents a l’espoli al qual Catalunya és sotmesa per part de l’Estat.
2.- Reclamem la llibertat d’expressió i respecte a les institucions i persones que
formen el Parlament de Catalunya.
3.- Condemnem les actituds vulgars i de menyspreu que s’han expressat envers la
Presidència i envers el conjunt de la Mesa del Parlament.
4.- Lluitar per a la dotació de la màxima importància del Parlament de Catalunya,
aconseguint que sigui màxim òrgan plenament sobirà de la voluntat popular del
país.

-Presentada pel grup d’ERC
2.- MOCIÓ PER L’ELABORACIÓ
L’AJUNTAMENT DE PRATS.
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D’UN

PLA

DE

COMUNICACIÓ

PER

És un deure informar i acostar als ciutadans l’acció del consistori i el què en depèn
(des Plens, decisions, accions... a activitats i cursos).
Però també ho és el fet que l’Ajuntament ha de posar les eines que van més enllà de
la pròpia activitat generada per el propi Ajuntament, i ha d’ajudar també a difondre tot
el que es generi de caire públic al municipi.
Aprofitant les oportunitats que donen les tecnologies de la informació i la comunicació,
i comptant que l’Ajuntament té eines per a poder fer-ho (web, butlletí, twitter,
publicacions, cartells), i que no suposa una despesa addicional pel pressupost
municipal.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
•

Constituir una comissió de treball, presidida per l’alcalde, i amb representants
dels dos grups polítics, per a l’elaboració d’un pla de comunicació estable,
aprofitant les eines que ja estan en funcionament, potenciant-les, i explorar
noves vies.

•

Aquest grup de treball entrarà en funcionament després d’aprovar-se l'acord, i
calendaritzarà les tasques de treball com cregui oportú, però no s’allargaran
més de dos mesos.

•

Tenir en compte a l’hora de realitzar aquests treballs, les entitats i la
participació ciutadana.

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc regidors d’ERC i sis vots en
contra dels regidors de CIU, es desestima la proposta.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Isaac Peraire dient: Tal
com diu el text de la moció volem, o pretenem, o proposem que es faci aquest
petit o gran treball per aprofundir en el deure de d’informar i acostar els
ciutadans del que estem fent a l’Ajuntament i les entitats del poble en general.
Respon l’Alcalde dient: Bé nosaltres vem manifestar amb la comissió que això
era una tasca que creiem que corresponia a l’equip de govern i que ja l’estem
fent tant bé com podem i que probablement és millorable i ja intentarem
millorar, però per tant, votaríem encontra.

-Presentada pel Grup d’ERC

3.- MOCIÓ PER SOL·LICITAR EL TANCAMENT DE LA PLANTA DE
FUMANYA
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Fa 10 anys que es va iniciar l’activitat a la Planta de Compostatge Fumanya, al
municipi de Sant Martí d’Albars.
Des de llavors, la pràctica en aquesta empresa ha generat males olors que afecten de
forma especial als veïns de Santa Creu de Joglars, provocant greus molèsties i
resultats molt negatius pel territori.
En aquest temps, s’han generat reivindicacions i manifestacions en contra, s’han
succeït estudis i accions per a poder solucionar la problemàtica.
Vist que totes les iniciatives han estat poques per a solucionar l’emissió d’aquestes
pudors, i tenint en compte que hi ha notícies que qüestionen la idoneïtat de la pròpia
pràctica d’aquesta planta,
Tenint en compte que afecta a veïns i terres del Lluçanès, i que és important la
solidaritat entre pobles de la nostra comarca, i Prats com a capital ha de liderar
respostes conjuntes.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents acords:
1.- Demanar el tancament de la Planta de Compostatge de Fumanya, situada al
terme municipal de Sant Martí d’Albars.
2.- Sumar de nou l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al costat de les
reivindicacions veïnals, i a les accions que vagin en consonància això.
3.- Fer arribar aquest acord als ajuntaments del Lluçanès, al Consorci del
Lluçanès, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i a la Comissió SOS Lluçanès.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Aquí el que vem
comentar que ens semblava que dient demanar, que es canvies la paraula
exigir per demanar doncs nosaltres hi votaríem a favor, considerant doncs que
efectivament hi ha un poble veí, que és Santa Creu, que segons manifesten els
seus habitants i inclús a vegades passant amb el cotxe a determinades hores
es nota, doncs hi ha unes molèsties que pel que hi viuen permanentment han
de ser bastant greus.
D’altra banda ja se sap que això és una qüestió que fa molts i molts anys que
dura, que s’han fet gestions de tota mena, que s’ha intentat que complissin tot
una sèrie de requisits. Teòricament totes les anàlisis i tots els estudis que han
fet les institucions pertinents mai ha resultat desprendre-se’n un perill o un
incompliment gaire flagrant de la seguretat ciutadana, però si que es veritat
això, que hi ha unes molèsties que afecten a determinada gent i nosaltres
només posant aquí demanar estaríem d’acord en votar-ho a favor.

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent l’APROVACIÓ DE
LA DESAFECTACIÓ DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES ESCOLES, no inclòs a
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l’ordre del dia per a sotmetre’l a coneixement de l’Ajuntament en Ple a l’empara
de l’art. 91.4 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats
Locals. La declaració d’urgència de l’assumpte en qüestió s’acorda per
unanimitat dels presents.
- APROVAR LA DESAFECTACIÓ DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES
ESCOLES.
Atès que actualment s’està tramitant una modificació de les NNSS de Planejament per
alterar la qualificació urbanística del Teatre Orient i de l’edifici de les antigues escoles.
Atès que, amb data 13 de desembre, es va emetre informe de secretaria en relació
amb el procediment i la legislació aplicable per a portar a terme la desafectació de
l'edifici de les antigues escoles, situat al C. Escoles, 2 del municipi de Prats de
Lluçanès.
Atès que amb data 16 de desembre, es va emetre informe pels Serveis Tècnics sobre
la situació física i jurídica del bé i l'oportunitat o necessitat de la desafectació del bé
descrit anteriorment.
Considerant que es va sol·licitar certificació acreditativa de la inscripció de dit bé en el
Registre de Béns de la Propietat de Berga i, amb data 16 de desembre es va emetre
certificat de Secretaria sobre l'anotació del bé en l'Inventari de Béns d'aquest
Ajuntament com bé de domini públic.
Considerant que és competència del Ple de la Corporació aprovar l'expedient, en virtut
dels articles 20.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
de Patrimoni dels Ens Locals i 204 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.

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis regidors de CIU i cinc vots en
contra dels regidors d’ERC, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la desafectació de l’edifici de les antigues escoles situat al
C. Escoles, 2, canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial.
Segon.- Sotmetre l'expedient i acord a informació pública pel termini de quinze dies,
amb inserció en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i taulers d’anuncis de
l'Ajuntament, perquè els interessats puguin formular les reclamacions que estimin
pertinents.

Tercer.- En cas de no presentar-se al·legacions s’entendrà aprovada definitivament la
desafectació de l’edifici de les antigues escoles, situat al C. Escoles, 2, d’aquesta
localitat, que passa a ser un bé patrimonial propietat de l'Ajuntament.
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Quart.- Anotar en el Llibre Inventari de Béns de la Corporació l'alteració de la
qualificació jurídica que ha sofert el bé immoble, i traslladar al Registre de la Propietat
perquè procedeixi a deixar constància d'aquest canvi mitjançant els corresponents
seients o anotacions registrals.
Cinquè.- Comunicar la rectificació al Registre de la Propietat perquè mitjançant els
seients o operacions registrals pertinents deixi constància de l'anterior, i la seva
qualificació actual com a bé patrimonial.
Sisè.- Realitzar l'acte de recepció formal del bé immoble que ha estat desafectat, de
conformitat amb l'article 8.3 del Reglament de Béns de les Entitats Locals.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Hi poden haver
opinions tècniques que no seria imprescindible fer la desafectació, només
caldria realment en cas que l’edifici fos de necessitat municipal, com seria
l’edifici de l’Ajuntament, o els carrers, o alguna cosa d’aquest tipus, mentre que
això és un edifici que té l’Ajuntament, com altres. Però com que no costa res de
cara a que urbanisme una vegada ho tinguin allà diguin ara falta la desafectació
i això ens endarreriria, doncs ja ens hem adalentat una mica.

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent l’APROVACIÓ DEL
NOM DE L’ESCOLA DE MÚSICA, no inclòs a l’ordre del dia per a sotmetre’l a
coneixement de l’Ajuntament en Ple a l’empara de l’art. 91.4 del Reglament
d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals. La declaració d’urgència
de l’assumpte en qüestió s’acorda per unanimitat dels presents.

-APROVACIÓ DEL NOM DE L’ESCOLA DE MÚSICA
Vistes les diferents propostes de nom per l’escola de música; Josep Cirera, La Lira, La
Trencadansa, El Contrapàs, Manel Gost, Joaquim Pecanins, Els Romeus i Mn. Andreu
Antich, per ser escollides a través de votació popular.
Atès que el dia 11 de desembre, durant la Fira de Santa Llúcia, es va realitzar la
votació popular, amb un total de 137 vots.
Atès el resultat de la votació que continuació es detalla:
-

Josep Cirera: 55 vots (40,87%)
La Lira: 33 vots (24,10%)
La Trencadansa: 18 vots (13,14%)
El Contrapàs: 8 vots (5,84%)
Manel Gost: 7 vots (5,10%)
Joaquim Pecanins: 5 vots (3,65%)
Els Romeus: 4 vots (2,92%)
Mn. Andreu Antich: 3 vots (2,19%)
Vots nuls: 3
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta el següent
ACORD:
Únic.- Aprovar el nom de: Escola Municipal de Música Josep Cirera.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Com sabeu es va fer
la consulta popular i el resultat es va obtenir ara ja ho aprovaríem directament
pel Ple. Com equip de govern estem d’acord a traslladar oficialment el que el
poble ha demanat i si no hi ha res més a dir ho posaríem a votació.

12.- PRECS I PREGUNTES

Intervé l’Alcalde Lluís Vila que informa de la renúncia del càrrec de regidor
Segimon Plans i Pujals. A continuació informa que la següent candidata a la
llista la senyora Glòria Amblàs i Seuva també renuncia a la seva condició de
càrrec electe com li correspondria per ser la número set de la llista de la
candidatura.
Intervé el regidor Segimon Plans dient: Moltes gràcies tant als meus companys
de l’equip de govern, com a tot el personal de l’Ajuntament per haver-me ajudat
aquest quatre i gairebé mig any que he estat regidor en aquest ajuntament i
que segurament sense ells no hagués anat com prou bé com crec que es
poden haver fet les feines durant aquests quatre anys i mig. Moltes gràcies.
Pren la paraula l’Alcalde dient: Jo agrair-te el que has fet no només el que
portem de legislatura, sinó tots els altres anys, que això són quatre anys i mig.
Trobarem a faltar no només el teu somriure, sinó sobretot les teves fulgurants
entrades i sortides de l’Ajuntament, perquè quan sentíem un “zzziiiiuuu” ja
sabíem que havia entrat el Segi. Bueno vine’ns a veure de tant en tant. Moltes
gràcies per tot el que has fet per l’Ajuntament durant aquests anys.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Agrair la feina que desinteressadament
fem tots aquí l’Ajuntament. La pregunta és amb la seva renúncia les regidories
que ell ostenta com es farà la reformulació. Hi haurà una reorganització, se
suposa i si ens ho pots explicar una mica com està previst fer això.
Respon l’Alcalde dient: De moment avui s’havia de donar compte al Ple de la
renúncia perquè mentre no es dóna compte al Ple de la renúncia no es pot
iniciar els processos perquè entri una altra persona. L’altra persona que
entrarà, ja es pot dir, serà el Joan Ferrer Vivet no és la que ve a continuació
que és la Glòria Amblàs, ha renunciat i per tant el següent lloc l’ocupa Joan
Ferrer Vivet que és la persona que entrarà.
En principi, bàsicament farà el mateix. El que passa és que exactament encara
no s’ha tractat. La regidoria més important, la d’esports, si que en principi
esports ho faria el Ferrer, però alguna altra qüestió s’ha d’acabar de tocar.
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Entraríem en un altra punt que una de les missions que duia a terme fins ara el
Segi és la de tresorer i per tant, provisionalment es farà un decret, que
nomenaríem com a tresorera a la Raquel Martínez. En el moment en que entri
el Ferrer potser que passi a ser tresorer el Ferrer, però per no quedar-nos
sense seria la Raquel.

1.- Yolanda Roset: Nosaltres només volíem demanar, ja que sabem que es va
fer el Consell de Joventut, era per veure si ens podíeu fer una miqueta de
valoració de com va anar, quin projecte hi ha en camí, si hi ha una manera de
treballar ja definida.
Respon el regidor Jordi Batriu dient: Si com ve dius es va fer una trobada, no li
vem posar un nom formal, com hi sol haver, sinó que vem voler fer una trobada
una mica informativa per veure allà on ens trobàvem i veure una mica cap a on
volíem anar.
Va ser el divendres passat, al mateix local del jovent, vem assistir 9 persones.
Jo vaig exposar com estava la situació del consell de joventut. Vaig anunciar
que tal com estava hi havia membres caducats per edat i que legalment això
volia dir que s’havia de fer una assemblea de renovació de tots aquests
càrrecs. Després dels temes més carregosos d’estatuts es va passar a parlar
de que creia la gent de quines funcions havia de tenir el consell de joventut. La
veritat és que tothom va aportar el seu gra de sorra i es va deixar constància
que es farien tot un seguit d’accions perquè aquest consell de joventut, amb
l’ànim de reprendre’l neixi amb la més força possible.
Primer de tot vem dir d’anunciar a totes les entitats que ens portin un membre
de la seva associació al consell de joventut. Després explorar vies tipus pàgina
de facebook perquè sembla que és l’eina que el jovent doncs té més accés i
per altra banda la via del institut. Que jo com a membre del consell escolar
demanaria al director la possibilitat que el consell de joventut local amb uns
quants membres anem a parlar amb ells i els hi puguem explicar una mica la
proposta. Per tant, vem agendar una miqueta els propers actes que serien
aquestes. Vem dir deixem passar festes i tornem-nos a trobar i tirem endavant
el consell de joventut local.

2.- Isaac Peraire: Sobre la fira de Santa Llúcia si podríeu fer una valoració i
també dues coses més paral·leles. Crec recordar que en alguna comissió de
govern o en algun decret d’alcaldia es va fer un projecte presentat a la
Diputació o la Generalitat per fer la fira, veure aquest projecte que hi deia o si
ens podeu passar una còpia i també una relació del número de paradistes que
hi hagut en relació amb els últims anys i si aquesta relació la podem també
tenir.
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Respon la regidor Raquel Martínez dient: Respecte això de la memòria hi
estem treballant, preparant una mica el resum de tota la fira. El que m’has dit al
principi de la subvenció que es va demanar, no sé exacte si és la que em
penso ara mateix, però havia de ser una fira monogràfica i molt concentrada
només en un àmbit i crec que per requisits vem poder demanar-la finalment.
Tot i així t’ho confirmaré i si es va demanar finalment t’ho faré arribar.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: la memòria ens la fareu arribar, igual que
el número de paradistes? Respon la regidora Raquel Martínez dient: tot això en
la memòria ja hi és.

3.- Montse Juvanteny: Fa pocs dies, ens en vem assabentar per les fotos que
sortien a la pàgina web, veu tenir la visita, dic veu perquè no se’ns va fer saber,
la visita del rector de la Universitat de Vic. Si ens podríeu informar una mica del
motiu de la visita.
Respon l’Alcalde: La visita no va ser exactament a l’Ajuntament, en el qual cas,
com en fet amb els consellers i tot això us ho hem fet saber, sinó que va ser
particularment amb mi. Fa de mal dir, però va ser particularment a l’Alcalde de
Prats, amb tant en quant es membre del patronat de la Universitat de Vic. Una
de les coses que ha fet arrel de les eleccions, hi hagut una sèrie de canvis i
això i el rector de la Universitat de Vic ha intentat visitar a tots els patrons i per
tant, em va venir a visitar a mi. El que passa és que va venir a fer-ho a
l’Ajuntament. Una altra opció hauria sigut que ens haguéssim vist a la
Universitat, a casa seva. Però en aquest cas es tractava, diguem d’alguna
manera, de venir a casa meva. I parlo en particular, que saps que no ho faig
mai, perquè és que ho és, perquè em va venir a veure com Alcalde de Prats
com a patró de la Universitat. El que passa un cop ve a veure l’Alcalde de
Prats, aquest li va oferir la possibilitat, com hem fet i com fèieu i com se sol fer
en aquests casos, de signar en el llibre d’honor. Però ja dic era una visita
particular.
Intervé la regidor Montse Juvanteny dient: Una visita institucional, perquè venia
a visitar l’Alcalde de Prats i va signar el llibre de visites. A més també a les
fotos apareixia la secretària i ens quedava el dubte. Perquè l’única informació
que teníem eren les fotos que apareixien a la web, el dubte que teníem era si
s’havia signat algun conveni, algun document jurídic-administratiu.
Respon l’Alcalde dient: Sí, però no a l’Ajuntament de Prats, sinó a l’Alcalde de
Prats. Va venir a fer una visita de cortesia amb els membres del patronat i en
aquest sentit va venir. Llavors la següent pregunta és que es va parlar? Es va
parlar naturalment de possibilitats de col·laboració, però en concret de cap. Es
va comentar també que gràcies a la nova carretera les comunicacions milloren
molt i es possible que hi hagi més relació, i gent de Prats vagi a la Universitat
de Vic perquè ho tindran a tocar i naturalment s’obriria la hipòtesi de a mitja
termini alguna col·laboració, alguna de les activitats que fa la Universitat de Vic
la porti a terme a Prats. Es va parlar però una mica en genèric.
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Sempre es benvinguda qualsevol aportació, més en aquest cas, si se us acudís
alguna cosa, naturalment totes les idees seran ben rebudes. Perquè ells si que
es mostren molt oberts a col·laborar.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: La noticia de la web és que el rector visita
l’Ajuntament i en les fotos que hi ha també hi ha altres regidors. Respon
l’Alcalde dient: Agafa-ho com a modèstia, per no dir m’ha vingut a veure
“fulanitu”. No sé si la web aclaria això com a membre del patronat, no ho sé.
Però si que és veritat això que venia a veure un membre del patronat.
4.- Isaac Peraire: Aquesta pregunta va dirigida a tu Lluís, sobre el Consorci del
Lluçanès si ens pots explicar si sabeu com s’organitzarà o si s’ha treballat en
això.
Respon l’Alcalde dient: Les persones que hem entrat estem treballant per
intentar mantenir i consolidar el Consorci del Lluçanès. Si que ja es sabut que
per primera vegada a la història l’Alcalde de Prats n’és el President, i això
pensem que és un honor i una satisfacció per l’Ajuntament i pel poble, a part
que ho és particularment per mi mateix. Això va ser fruit d’un pacte, com es va
comunicar, potser no un pacte que s’hagi firmat res, molt oficial. Va ser una
bona entesa entre bàsicament entre els alcaldes de les poblacions de més
habitants i l’acord d’alguna manera de l’Alcalde d’Olost és de remar tots junts i
de que ell doncs hi podria ser, anteriorment tenia més obligacions que no li
havien permès dedicar-se al Consorci, una mica més des de la primera fila, tot i
que evidentment n’era membre i que ara doncs ho faria, treballant amb el que
convinguéssim, i doncs vem acceptar, vem estar d’acord i aquí estem.
Potser de moment el més important que estem fent, junt dos o tres persones
més, un és l’Alcalde de St. Boi, l’altre l’Alcalde d’Oristà i l’anterior president,
s’està intentant fer una composició de saber exactament on és el Consorci, on
passem, quines despeses té, quines despeses es podrien reduir, quins serveis
presta a les poblacions, quins serveis són menys importants i quins serveis i
podria haver importants i no s’estan fent. S’està fent d’alguna manera aquest
estudi.
Ens anem trobant regularment, ja s’han fet dues trobades de tots els alcaldes
del Lluçanès, perquè ens sembla que és una qüestió que es pot tocar entre tots
els ajuntament, perquè ens afecta amb tots, amb el mes i mig que portem de
consorci constituït. Pensem anar-ho fent de moment així, anar-nos trobant
aquesta comissió i llavors parlant tots els alcaldes a veure com ho podem tirar
endavant. Perquè és evident que el consorci en aquest moment està en una
situació que no sé com qualificar-la, però podríem dir en una cruïlla. Sé sap que
en la qüestió turística la Diputació els tanca, la intenció inicial de la Diputació
era tancar tots els consorcis turístics, nosaltres naturalment diem que el
Consorci del Lluçanès no és un consorci turístic, sinó que és un consorci que
presta tot una sèrie de serveis diversos de tota mena i que a part unifiquen la
comarca, etc, etc, i per tant, no estem disposats a tancar-lo. Llavors al final la
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Diputació va canviar una mica, no gaire, el seu discurs i el que va dir és que la
Diputació marxa dels consorcis i evidentment cada consorci que faci el que
vulgui, però la Diputació en marxa. Nosaltres una altra vegada vem dir que si
volien marxar dels consorcis turístics, que fessin, però el Consorci del Lluçanès
és un consorci que nosaltres el que intentem és aconseguir la comarca, per
tant hauria de ser consell comarcal, per tant no tenim ni la més mínima, ni
remota intenció de tancar, ni molt menys, no marxeu perquè estem prestant
uns serveis i si marxeu i ens desempareu esteu perjudicant a tots els municipis
del Lluçanès, no a una entitat. Poble per poble a tots els municipis. Bé són
negociacions que s’estan fent.
El que també corre paral·lelament és la reivindicació que tots tenim en primera
fila és la comarca del Lluçanès com a tal. Ja és sabut que va sortir al butlletí la
publicació de que això estava amb exposició pública, no sé si ja ha acabat i si
s’ha presentat alguna cosa, això no ho sé, però vull dir que els tràmits
continuen endavant, i així estem.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: La pregunta de fet era més concreta i no
n’he tingut resposta, em sembla, malgrat que l’explicació ha estat bé. Nosaltres
també estem molt contents que l’Alcalde del nostre municipi sigui president del
consorci, però això tampoc és garantia de que el consorci funcioni. La pregunta
era si se sabia com s’organitzaria per àrees o això, però hi entenc que hi esteu
treballant amb la comissió aquesta que has explicat i de moment encara no
està definida aquesta organització i estructuració interna que és el que
realment porta a terme la feina dia a dia.
Respon l’Alcalde dient: Torno a dir, s’està treballant amb a veure com
s’organitza el consorci. Amb això estem.

5.- Judit Pons: Una qüestió molt breu. Més que una pregunta és un
suggeriment. A la web, a l’apartat de regidories i regidors no hi apareixem i ens
agradaria sortir-hi, ja que hi ha d’haver canvis pel canvi de regidor, potser es
podria aprofitar per fen-s’hi lloc.
Respon l’Alcalde: A mi em sembla que hi hauria d’entrar sense aprofitar cap
canvi. Ja ho faré arribar amb qui toqui i disculpeu i naturalment no és cap mala
intenció.
6.- Ramon Font: L’Escola de música, d’entrada felicitats perquè sembla que les
coses van molt bé, però demanar quin tipus de conveni o contractació tenim
amb el director i el cap d’estudis, perquè sembla que ens havíeu dit que no
estan dins la plantilla.
Respon l’Alcalde dient: Fins ara tots els que hi havien estaven contractats com
a treballadors municipals. Encanvi quan es va anar a contactar amb el director
ell va dir que era autònom i li aniria més bé, per qüestions contractuals, fer un
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servei com autònom i no ser treballador municipal, per qüestions particulars
comprensibles.
Es va estudiar la manera i es va oferir a tots l’opció aquesta si algú més
l’interessa deixar de ser treballador municipal ser col·laborador autònom. No sé
quants ho han volgut, em sembla que només el Jordi i l’Heribert perquè estan
en el mateix cas.
7.- Isaac Peraire: Sobre els pressupostos del 2012, quina previsió de treball
teniu?
Respon l’Alcalde dient: La previsió és com solem fer cada any, no dic que
estigui bé o que no ho estigui tant, però el que solem fer és a principi d’any amb
un Ple extraordinari aprovar-los junt amb la liquidació de l’any anterior. Això ens
facilita que quan aproves el nou pressupost, ja saps com ha anat l’any anterior.
Els equips tècnics treballen pel tancament i estan treballant per fer el nou
pressupost.

8.- Montserrat Juvanteny: Més que una pregunta un prec. Ahir vem tenir la
bona noticia que el Ramon Erra, que precisament va ser el pregoner de l’última
festa major, va guanyar el premi Rodoreda. Doncs no sé si heu pensat de
forma institucional fer-li arribar la felicitació des de l’Ajuntament de Prats.
Contesta l’Alcalde dient: Fa pocs dies que un altre autor local, en aquest cas el
Miró, també va guanyar alguna cosa.
Intervé la regidora Montse Juvanteny dient: Ho fem en aquests casos? Hi ha el
Miró i el Vicenç Ambrós. Continua l’Alcalde dient: Noi és que tenim uns
fenòmens. Doncs si us sembla podríem dir que el Ple acorda felicitar els
diversos autors locals o relacionats i els fem arribar la felicitació. Si hi ha algun
altre cas que sapiguem. Això deu tenir el problema de que coses que es
guanyen n’hi ha, afortunadament. Però perilles de descuidar-te’n i quedes una
mica malament, però ja que ara s’escau que amb pocs dies n’hi hagut tres
doncs aprofitem-ho.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: N’hi ha un de musical, molt important els
Nyandú. Continua l’Alcalde dient: N’hi ha, és una mica difícil, però haurem de
dir sense que serveixi de precedent, perquè ja dic d’aquí 15 dies se’n pot
queixar un altre que guanyi, però d’entrada fem-ho.
Intervé la regidora Montse Juvanteny dient: Bones Festes de part del grup
d’esquerra. Contesta l’Alcalde dient: Gràcies i de part nostre també. Com cada
any hi haurà dues barretes de torrons i dues ampolles de cava per tots els que
vulgueu. Bones Festes.
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Finalment, l’alcalde dóna per finalitzat el Ple i aixeca la sessió, de la qual, com
a secretària accidental, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.

Vist i plau
L’alcalde

Secretària Accidental,
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