ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm. : 2/2012
Caràcter : extraordinari
Data : 20 de març de 2012
Horari : 19,30h a 19,40h
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
Joan Ferrer i Vivet
Isaac Peraire i Soler
Montserrat Juvanteny i Canal
Ramon Font i Coma
Judit Pons i Baños
Yolanda Roset i Aligué

alcalde
regidor
regidora
regidor
regidor
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :
Raquel Martínez i Moya

regidora

Secretària accidental
Sara Blanqué i Dolado

Ordre del dia

1.- Moció pel manteniment de l’oficina que el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que la Generalitat de Catalunya
té a Prats de Lluçanès

1.- MOCIÓ PEL MANTENIMENT DE L’OFICINA QUE EL DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
QUE LA GENERALITAT DE CATALUNYA TÉ A PRATS DE LLUÇANÈS

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya va mostrar la seva voluntat de tancar l’oficina que té
ubicada a Prats de Lluçanès.
Aquesta oficina, de reconegut i important servei per a la pagesia del Lluçanès, però
també per a caçadors, pescadors i tots els relacionats amb l’àmbit forestal, és de
cabdal importància per l’activitat econòmica del territori, pel sector de la pagesia ja
prou castigat els últims temps.
El Lluçanès és una zona amb una gran concentració de pagesos i titulars
d’explotacions agrícoles i ramaderes.
Donat l’aïllament de la majoria d’explotacions agràries i la distància de les oficines
comarcals més properes d’Osona, Berguedà i Bages.
Donada les grans dificultats que pateix el sector agrari per l’increment de la
burocràcia i el perjudici que això suposa pel temps que s’ha de destinar a les
gestions amb el Departament d’Agricultura.
Donada la qualitat del servei de proximitat que l’oficina de Prats de Lluçanès està
oferint que ha ajudat a fer viable la continuïtat d’un sector agrari viu al Lluçanès, i
minvar la dinàmica regressiva general del sector
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
1. Notificar la voluntat de mantenir oberta aquesta oficina del Departament
d’Agricultura (DAMM) de Prats de Lluçanès.
2. Sol·licitar un replantejament d’aquesta decisió per part dels responsables
del Departament d’Agricultura.
3. Deixar constància del nostre suport a la mobilització del sector per tal de
conservar aquest servei al nostre territori.
4. Sol·licitar l’oferiment de tots els serveis propis d’aquesta Unitat als dos
pobles del Lluçanès que, per divisions administratives, pertanyen a altres
comarques (St. Feliu Sasserra i Sta. Maria de Merlès).
5. Mostrar tot el suport al Govern de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i a
l’alcalde per a defensar el manteniment dels serveis i la dotació de
personal d’aquesta Oficina.
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6. Fer arribar aquest acord als Ajuntaments del Lluçanès, al Consorci del
Lluçanès i al Departament d’Agricultura (DAMM) de la Generalitat de
Catalunya.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Fer palesa, d’alguna
manera, la unitat de tot el Consistori davant d’un fet que ja se’n ha parlat abastament i
sembla que ja està pràcticament solucionat, però no està per demés doncs de
demostrar que és una cosa que afecta a tot el poble i tota la comarca, i en el nostre
cas que està situat aquí Prats, doncs potser encara ens afecta més directament.
Doncs demostrar la unitat de tot el consistori davant d’aquest fet.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Això ve, com ha dit l’Alcalde, del procediment de
que el Departament d’Agricultura anuncia que vol fer un canvis que afecten a l’oficina
de l’agrària de Prats i nosaltres per simbolitzar, com deia, la unitat política. Per això
vem sol·licitar la convocatòria d’un ple extraordinari, que si bé és cert ens hauria
agradat fer-lo més abans, perquè simplement per mostrar abans aquesta unitat
política, ja ens agrada poder-lo fer i visualitzar aquesta unitat que hi ha en això. Per
tant i votarem a favor perquè és proposta nostre, però perquè és de tots.
Continua l’Alcalde dient: Per la meva part només dir que en un principi, tal i com ja
s’ha comentat, hi ha un principi d’acord, només pendent d’acabar de posar els punt i
les comes, en que l’oficina continua i en que l’Ajuntament de Prats amb això hi té un
protagonisme perquè és el que ha proporcionat el local perquè el DAAM es va negar a
fer cap excepció amb totes les oficines que ha de tancar el dia 31 de març. Es va
quedar que si l’Ajuntament hi posava el local i es feien càrrec de les despeses, ells hi
posarien el personal durant tres dies. És el que s’ha fet i en principi a partir de l’1
d’abril, si es pot, o pocs dies després, doncs l’oficina continuarà oberta en una
localització diferent que són els baixos de l’Ajuntament vell. Això ha provocat que
l’oficina de turisme s’hagi traslladat aquí a Cal Bach. Les obres tant mínimes com s’ha
pogut, ja les heu vist. S’ha canviat el taulell de manera que on hi havia un lloc de
treball ara n’hi haurà tres.
Esperar que l’oficina de l’agrària, tal com ha manifestat el territori, els partits, tots els
ajuntaments, els sindicats dels usuaris, tothom, doncs continuï per molts anys entre
nosaltres. També suposo que estem d’acord amb agrair la tasca que han
desenvolupat durant tots aquests anys. Esperar que continuïn fent-ho per molts anys
més.

Abans de finalitzar el Ple intervé la regidora Mercè Perernau: Voldria demanar a
l’Alcalde si em permet dir una petita mostra d’agraïment.
Aquests dies he dit moltes vegades que per defensar una cosa, en primer lloc te l’has
de creure, hi veia molt clar que havíem de posar per davant de tot el nostre territori, la
seva gent i els serveis que li són propis. Tots ho hem sentit així i és el que hem fet,
implicar-nos conjuntament.
Des de la regidoria de territori i agricultura voldria mostrar el meu agraïment en primer
lloc al nostre Alcalde, regidors i companys de Consistori, Unió de Pagesos, Consorci,
Ajuntaments veïns i també tots els comerços i particulars de nostra vila i comarca que
ens han fet costat participant activament en la recollida de signatures.
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En segon lloc, com a treballadora i en nom dels meus companys de feina, estem
immensament agraïts per totes les persones i entitats que ens han recolzat, ja que ens
han fet sentir molt estimats.
I la tercera vessant és a nivell personal. Us diré que l’agrària és la meva oficina, i
aprecio la meva gent, i aquestes persones m’han demostrat que també ho senten així.
Les trucades, correu i mostres d’ànim ho han fet palès.
Acabo amb l’anècdota més remota. Primer dia de desembre de 1967, el meu primer
dia de treball, primer client, el Ramon Parés de Vilalta de Merlès que s’interessava per
fer un “silo”, el que ara en diem més ben dit sitja. Era la primera època dels “silos” i jo
quasi no sabia de què em parlaven i li vaig dir que en prenia nota. La meva primera
nota i que vaig passar al meu primer jefe de agència, señor Lombarda. De totes
aquestes primeres coses en fa 44 anys i ja són pàgines viscudes.
Una abraçada d’agraïment per tothom i fins que jo pugui i vulgueu considereu-me la
Mercè de l’agrària. Gràcies.

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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