
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.  : 4/2012 
Caràcter : ordinari 
Data :   27 de juny de 2012 
Horari :  19,32h a  21,18h 
Lloc :  Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
 
Hi assisteixen : 
 
Lluís Vila i Vilalta    alcalde 
Josep Cruells i Cortinas   regidor 
Mercè Perernau i Borralleras  regidora 
Jordi Batriu i Font    regidor 
Raquel Martínez i Moya   regidora 
Joan Ferrer  i Vivet     regidor 
Isaac Peraire i Soler   regidor 
Montserrat Juvanteny i Canal  regidora 
Ramon Font i Coma   regidor 
Judit Pons i Baños    regidora 
Yolanda Roset i Aligué   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 a 1/1/12 
3.- Anul·lació obligacions contretes per error 
4.- Anul·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors 
5.- Aprovació reconeixement de crèdit 
6.- Aprovació expedient de modificació de crèdit 1/2012 
7.- Aprovació compte general exercici 2011 
8.- Requeriment a BTA Insurance Joint Sotock Company del pagament de la 
indemnització amb càrrec a l’assegurança de caució 
9.- Aprovació modificació de la plantilla de personal 2012 
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10. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament Urbanístic en el sector de sòl no urbanitzable del “Rec Merdinyol” per 
destinar-lo a equipament 
11.- Aprovació conveni urbanístic cessió “Cal Bernat” 
12.- Aprovació inicial projecte d’urbanització del Polígon d’actuació urbanística 
UA7 i obres complementàries de necessària execució a l’àmbit del PP2 
13.- Aprovació del Pla d’emergència de l’Escola Bressol Municipal  
14.- Donar compte dels decrets d’alcaldia 
15.- Donar compte de les Juntes de Govern 
16.- Mocions 
17.- Informacions, precs i preguntes 
 
 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
Vistes les actes anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple en dates: 
 

- 20 de març de 2012 
- 28 de març de 2012 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents acorda aprovar-les íntegrament. 
 
 
 
2.- APROVACIÓ PADRÓ D’HABITANTS A 1-1-2012 
 
Vista la proposta d'aprovació de la Revisió del Padró d'Habitants a 1 de gener de 
2012. 
 
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 2012, 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 1-1-2012 : 2.659  
  
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. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: La xifra anterior era 2.681, vol 
dir que hauríem baixat 22 persones.  

 



 

 3 

3.- APROVACIÓ D’ANUL·LACIÓ D’OBLIGACIONS CONTRETES PER ERROR 
  
Vist que amb data 24 de febrer de 2012, mitjançant  Provisió d’Alcaldia es va 
sol·licitar informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir.  
 
Vist que el dia 7 de març es va emetre Informe d’Intervenció de l’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, així com es va emetre per 
intervenció informe favorable de l’anul·lació de les obligacions contretes per error 
amb data 27 de març  de 2012.  
 
Vist que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable. 
 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i cinc  
abstencions dels regidors d’ERC, s’adopten els següents 
 

ACORDS:  

 

Primer.-  Aprovar l’anulació de les següents obligacions contretes por error i 
rectificació dels corresponents assentaments comptables. 

 

Assentament 
Aplicació 

pressupostària Descripció  Import 

219860000001 134,461,00 Generalitat  2.037,36  

219900000001 924,48 Altres creditors 102,17  

219900000003 924,48 Grup de recerca folklòrica 180,30  

219900000004 155,609,00 Conf. Hidro. Pirineu oriental 0,01  

219910000001 161,609,03 Farobel SA 5.638,94  

219910000002 336,622,08 Joan Cirera Casals 600,76  

219920000001 312,48 Hospital de la Santa Creu 361,87  

219930000001 920,219 Pau Giró - Citroen 0,54  

219930000002 321,212 Altres creditors 1,11  

219930000003 924,48 Associacions. Fund. Univ. Sardana 157,77  

219940000002 341,212 Fontaneria Font Tor. SL 20,73  

219940000003 414,226 Josep Vilamú Reixach. 24,04  

219950000001 341,221 Llibreria Arca. Material oficina 9,41  

219950000002 155,609,03 Castellot SA. Roca ctra. Vic - Gironella 11.093,43  

219960000001 920,212 Fustes Serrat SA. Taulons musiu 436,36  

219960000002 920,226 Arimany Soler. Proc. Judici 380,14  

219970000001 920,623 Copy Prats. Compra fotocopiadora 0,01  

219990000004 321,221 Industria inhotel SL. Paper wc CEIP 156,61  

219990000005 151,215 A. Sandoval. Impremplast 1,07  
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219990000006 151,215 Barnoles SA. Llunes tràfic 387,44  

219990000010 924,48 Unió de botiguers. Subvencio ordin. 0,01  

220000000049 920,22 OBG informatica SL. Cartutx tinta 21,91  

220000000075 920,227 OBG informatica SL. Quotes internet 10,21  

220000000243 924,226 Perruqueria Anna. Pentinar pubilles 97,60  

220010000302 924,226 Electrinstal Lluçanès. Girnaldes nadal 637,95  

220010005523 321,212 Castellot SA. Obres col·legi públic 1,19  

220010005532 920,212 Instal·lacions Boladeras. Focus 0,59  

220010005628 312,219 Video Club Envi. Tropicanos 119,00  

220020005647 155,210,00 Fontaneria Font Tor. SL. Reparació ascensors 198,74  

220020005653 155,210,00 Arnau Maseras. Reparació via pública 55,45  

220020005672 155,210,00 Gritecsa. Inspecció 0,50  

220020005736 330,462,01 Consorci Turisme Osona. Quota 2002 1.647,37  

220030006301 155,609,00 Castellot SA. 3a certificació 0,20  

220030006458 920,221 Estació Servei Lluçanès. Combustibles 14,16  

220040004878 312,221 Euro Dessert XXI, SL. Paper WC 96,67  

220040005478 155,210,00 Flors Marta. Plantes enjardinament 3,00  

220040005608 920,22 Distribuciones de la Ley. Subscripció 63,94  

220040005609 924,227 Associació Benestar i Desenvolupament 120,20  

220040005715 162,227 CESPA. Recollida deixalleria 104,40  

220040005817 924,226 Plans Pujals, SL. Piscolabis festa de reis 19,84  

220050007100 920,219 Xandris Brothers SL. Instal·lació Cal Bach 696,00  

220050007149 430,226 Ramon Comellas. Xerrada 10,59  

220050007252 155,210,00 Casanova SA. Material construcció 0,50  

220050007376   SOREA 569,02  

220050007377   SOREA 1.195,78  

220050007378   SOREA 862,53  

220050007379 341,221 SOREA 1,00  

220060002909 337,226 Transport Sanitari de Catalunya 411,60  

220060005816 920,212 Fontaneria Font Tort, SL 0,03  

220060007644 920,212 SOREA 99,28  

220060007645 337,219 SOREA 83,62  

220060007646   SOREA 1.036,66  

220060007647   SOREA 806,40  

220060007648   SOREA 3.094,03  

220060007649   SOREA 588,05  

220060007650   SOREA 2.730,38  

220070003248 924,227 Informàtica Lluçanès SL. Hores formació 66,05  

220070005861 924,226 Paperera de Vic. Festa Major 0,21  

220070007070 161,619,01 SOREA 4.577,44  

220070007071 161,619,01 SOREA 4.936,38  

220070007112 321,219 Jardineria Gomis. Sac de terra 3,00  
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220070007134 231,227 Pla Valldaura Disseny SCp. Invitacions 0,02  

220070007231 151,227 Teixidor Topogragia SL. Aixecament topogràfic 0,20  

220080004807 341,623,00 WITTY STRYX SPORT SL.Camp de futbol 17.999,99  

220080007608 341,226 Transport Sanitari de Catalunya 0,20  

220080007743 920,227 Nominalia Internet SL. Domini 46,40  

220080007753 920,226 Trofeus Culí. Placa 136,88  

220080007766 337,226 Transport Sanitari de Catalunya 367,20  

220080007821   SOREA 2.901,71  

220080007832 151,640,00 Ferran Besa. Projecte remodelacio zona esp. 40,83  

220080007833 151,640,00 Ferran Besa. Direcció obres 28,39  

220090002514 331,226 Jart Sonorització 0,20  

    TOTAL 68.093,57  
 

Segon.-  Practicar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva 
l’anul·lació de les obligacions contretes per error i la rectificació del saldo.  

 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Aquí tal com vem comentar a la 
comissió, hi ha el punt 3 i 4, que un correspon a l’anul·lació d’obligacions i l’altra a 
l’anul·lació de drets. Això és fa un cop molt de tant en tant perquè hi ha una sèrie de 
coses que continuen al pressupost any rere any, que ja se sap segur que no es cobrarà o 
no s’haurà de pagar i per tant, es donen de baixa. 
 
Com podreu comprovar les obligacions que anul·lem són 68.000€ i els cobraments que 
s’anul·len pugen un total de 32.196€. En aquest cas l’Ajuntament s’estalvia 35.000 o 
36.000€. Són factures d’anys enrere que s’han duplicat pel que sigui o per qualsevol error 
no corresponen. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Explicar una mica més perquè hi ha factures que no 
s’han de pagar i altres perquè no s’han de cobrar. 
 
Respon la secretària dient: Els motius són variats però majoritàriament s’han contret per 
duplicat i en el seu moment no es van treure i el cas més important d’anul·lació 
d’obligacions és una de 18.000€ i en aquest cas hi ha una factura d’abonament. Alguna 
cas ha prescrit, perquè si mireu la relació n’hi ha de molt velles, del ‘86, del ’90, ’91, ’92, 
etc. Això s’ha fet per fer una mica de neteja de la comptabilitat perquè en la liquidació no 
surtin tants drets pendents de cobrament o obligacions pendents de pagament. 
 
 
 
4.- ANUL·LACIÓ DE DRETS RECONEGUTS EN EXERCICIS ANT ERIORS 
 
Vista la Provisió de l’Alcaldia de data 10 d’octubre de 2011 en la que es 
sol·licitava l’elaboració d’informe de Secretaria i d’Intervenció. 

 
Atès l’informe de Secretaria de data 10 d’octubre i l’informe d’Intervenció de data 
27 d’octubre de 2011. 
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L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i cinc 
abstencions dels regidors d’ERC, s’adopten els següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.-  Aprovar l’anul·lació de drets reconeguts de pressupostos tancats, per 
import de 32.196,82€, d’acord amb el detall següent. 
 

— Anul·lació de drets per prescripció.  
 

Assentament Partida Descripció Import  
119900000001 35000 Consell Comarcal Osona – Recaptació 1.404,64
119900000002 35000 Consell Comarcal Osona – Recaptació  1.323,71
  TOTAL 2.728,35

 
En relació amb l’anul·lació de drets per prescripció s’han de realitzar les següents 
consideracions: 
 
En els assentaments contrets l’any 1990, relacionats amb recaptació, atès que fa 
més de 20 anys de l’inici dels expedients i no s’han pogut determinar la causa del 
no cobrament dels imports abans citats i es donen de baixa per prescripció.  

 
— Anul·lació de drets per altres causes.  

 
Assentament Parti da Descripció Import  

119920000001 76100 Diputació Barcelona – Pavelló Esp. II Fase 882,89
119940000005 750 Generalitat – PUOSC 95 5.668,37
119950000004 34900 Venda de llibres  151,66
119950000008 750 Generalitat – Subvenció. PP1 0,01
120000000016 32904 Som Qatre – Utilització sala polivalent 180,30
120030000781 42190 Generalitat – Tram foment supramunicipal 1.953,72
120030000793 13000 Delegació Hisenda – Resta Merma recaptació 

estimada 
1.178,59

120040000745 46500 Consell Comarcal – Col·laboració cursa BTT 1.000,00
120050000900 46100 Diputació Barcelona – subvenció museu 3.100,00
120060000832  Llicència d’obres - expedient 113/2006 42,00
120060000936 45080 Generalitat Agència de residus 337,48
120060001199  Llicència d’obres - expedient 119/2006 250,00
120070001155 75004 Generalitat – Junta de residus 358,67
120070001161 29000 Llicència d’obres – expedient 79/2007 87,50
120080001076 46100 Diputació Barcelona – subvenció duatló 881,00
120080000996 32100 Llicència d’obres 91/2008 31,00
120080000997 29000 

32100 
Llicència d’obres – expedient 98/2008 106,00

120110001190 311,00 Tallers terapèutics 93,80
120110001191 312,00 Quotes escola de música 122,05
120110001192 312,01 Quotes escola bressol 602,00
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  TOTAL 17.027,04
 
En l’assentament de 1992/1 de la Diputació de Barcelona és va contreure la 
subvenció en accés i la quantitat indicada no es va cobrar, al igual que en 
l’assentament 1994/5 de la Generalitat de Catalunya referent al PUOSC 95. 
 
En l’assentament 1995/4 en concepte de venda de llibres, es un contret realitzat 
per duplicat. En el mateix any l’assentament 8 és un error de contret per accés de 
0.01€. 
 
En l’any 2000 en l’assentament 16 s’ha contret per duplicat l’ingrés per utilització 
de la Sala polivalent a una entitat. 
 
De l’exercici 2003 es va contreure per accés la subvenció de la Generalitat del 
tram de foment supramunicipal i l’assentament 793 referent a la delegació 
d’hisenda es va contreure per error. 
 
L’assentament 2004/745 referent a una col·laboració del Consell Comarcal per 
una cursa BTT es va contreure erròniament. 
 
En l’assentament 2005/900 en concepte de subvenció pel museu finançada per la 
Diputació de Barcelona es va contreure erròniament. 
 
Dels assentaments contrets en l’exercici 2006, el 832 correspon a una llicència 
d’obres contreta per duplicat. En referència el 936 es va contreure en accés una 
subvenció de l’Agènica de residus i la llicència d’obres de l’assentament 1199 es 
va aplicar a la comptabilitat erròniament. 
 
De l’exercici 2007, l’assentament 1155 de la Generalitat es va contreure per accés 
una subvenció i per duplicat la llicència d’obres 79/2007. 
 
En els assentament de l’exercici 2008 és va contreure la subvenció de la 
Diputació de Barcelona per la realització de la duatló per duplicat, l’assentament 
996 i 997 es van contreure per error perquè es va desistir en la realització de 
l’obra. 
 
En els assentaments del 2011, en les quotes del centre de dia, l’escola de música 
i l’escola bressol hi ha un error entre l’import real i el contret i per aquest motiu es 
dóna de baixa. 
 
 

Assentament Partida Descripció Import  
120050000872 30000 SOREA  667,11
120050000873 55000 SOREA  2.827,39
120050000874 55000 SOREA  3.686,18
120050000875 55000 SOREA  4.329,20
120060001185 55000 SOREA 931,55
  TOTAL 12.441,43
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En relació amb l’anul·lació de drets per altres causes s’han de realitzar les 
següents consideracions: 
 
Els assentaments corresponents a Sorea es van contreure erròniament ja que a 
partir del 2003, amb la creació de la Mancomunitat d’aigües de Merlès, tots els 
ingressos del municipi en concepte de cànon es passen a directament al 
pressupost de la Mancomunitat i no s’ingressa cànon ni es paguen despeses de 
funcionament general a Sorea.  
 
 
Segon.-  Publicar un anunci en el BOPB per tal que el interessats puguin examinar 
l’expedient i si s’escau al·legacions en el termini de 15 dies. 
 
 
Tercer.-  Practicar els assentaments comptables necessaris per a fer efectiva 
l’anul·lació de drets. 
 
 
Quart.-  En cas de no presentar-se al·legacions durant el període d’exposició 
pública s’entendrà aprovat definitivament.  

 
 
 
5.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT  
 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 6 de juny de 2012, en relació amb el 
procediment i la legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial 
dels crèdits, pertanyent a un altre exercici pressupostari. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de 6 de juny, en què s’establia que era possible aquest 
reconeixement. 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents  
 

ACORDS: 

 
Primer.-  Aprovar el reconeixement de crèdit per un import de 3.056,43€, 
corresponents a exercicis anteriors que es relacionen a continuació. 
 

NÚM. FRA. DATA TERCER CONCEPTE IMPORT 

8292 30/09/2011E.S. LLUÇANÈS Combustible vehicles mpals. Setembre           682,93    

8674 31/10/2011E.S. LLUÇANÈS Combustible vehicles mpals. Octubre           602,27    

8775 30/11/2011E.S. LLUÇANÈS Combustible vehicles mpals. Novembre           752,30    

8776 31/12/2011E.S. LLUÇANÈS Combustible vehicles mpals. Desembre           895,61    
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E4103N00003049 07/09/2011ENDESA ENERGIA XXI Enllumenat Públic Fàbrega               5,88    

E4108N00031072 07/09/2011ENDESA ENERGIA XXI 
Drets enganxament enllumenat 
púb.Fàbrega             10,67    

E1108N00014727 18/08/2011ENDESA ENERGIA XXI Drets enganxament enllumenat púb.Major            10,67    

777-2011 20/12/2011RECYCLING MANRESA,SLL Escola de música. Toners              96,10    

      TOTAL       3.056,43    

 
 
Segon.-   Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2012, els corresponents 
crèdits. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Teniu la relació, però 
bàsicament és l’estació de servei Lluçanès que tenen l’habilitat de fer les factures cada 
mig any i les que corresponen a 31 de desembre no han aparegut fins ara. N’hi ha alguna 
altre d’Endesa i Recycling Manresa. Són doncs factures de l’any passat que han arribat 
ara. Normalment es que es faci el mes de març i que a partir del març ja no n’arribin més, 
però en aquest cas n’han arribat unes quantes més. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS N ÚM. 1/2012 
 
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient núm.1 de modificació 
de crèdits del pressupost municipal de 2012 per a suplement de  crèdit. 
 
Atès que s’han produït majors ingressos de naturalesa no tributària al pressupost i 
s’incorpora romanent de tresoreria 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 membres de CIU i cinc 
abstencions dels membres d’ERC, s’adopten els següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 1/12, d’acord amb el 
següent detall: 
 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/12 
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A) SUPLEMENT DE CRÈDIT 

PARTIDA CONCEPTE 
PREVISIÓ 
ANTERIOR 

SUPLEMENT 
CRÈDIT 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

     321,131,00 Educació. Retribucions bàsiques 53.000,00 4.000,00 57.000,00 
151,227 Treballs fets per altres empreses 18.000,00 14.122,23 32.122,23 
155,221,10 Vies públiques. Subministres. Prod. Neteja        1.500,00        1.000,00 2.500,00 
321,212 Educació. Conservació i manteniment        6.000,00        2.000,00 8.000,00 
321,221,03 Educació. Combustibles i carburant        7.500,00        4.000,00 11.500,00 
338,212 Festes populars. Edif. I altres construccions           700,00        4.000,00 4.700,00 
135,462 Transf. Aj. Servei extinció incendis           250,00           218,50 468,50 
151,640,00 Honoraris tècnis  UA7      19.218,59        1.635,34 20.853,93 
151,640,02 Honoraris tècnic PP2        2.458,97        2.000,00 4.458,97 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 32.976,07 
 
 
B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

PARTIDA CONCEPTE 
 

SUPLEMENT 
CRÈDIT 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

155,221,01 Zona Via publica, fonts,..subminist. aigua 550,00 550,00 
155,227 Vies públiques treballs altres empreses 12.800,00 12.800,00 
162,221,01 Deixalleria. Subministrament aigua 60,00 60,00 
164,221,01 Cementiri. Subministrament aigua 60,00 60,00 
231,221,01 Centre de dia. Subministrament aigua 70,00 70,00 
232,221,01 Pis social. Subministrament aigua 60,00 60,00 
312,221,01 Centre sanitari. Subm. Aigua 125,00 125,00 
321,221,01 Ceip. Subministrament aigua 600,00 600,00 
334,221,01 Escoles velles. Subministrament aigua 60,00 60,00 
336,221,01 Museu mpal i ermita de Lurdes. Aigua 610,00 610,00 
337,221,01 Casal del jovent. Subministrament aigua 60,00 60,00 
338,221,01 Sala polivalent. Subministrament aigua 60,00 60,00 
342,221,01 Piscines. Subministrament aigua 2.100,00 2.100,00 
342,221,10 Piscina. Productes de neteja i acondicionament 4.000,00 4.000,00 
343,221,01 Pavello. Subministrament aigua 450,00 450,00 
343,221,03 Pavello. Combustible i carburant 6.000,00 6.000,00 
344,221,01 Tennis i camp de futbol. Subm. Aigua. 650,00 650,00 
410,212 DAAM. Conservació i manteniment 800,00 800,00 
410,221,00 DAAM. Energia eléctrica 1.000,00 1.000,00 
410,221,03 DAAM. Combustible 1.500,00 1.500,00 
410,221,10 DAAM. Productes de neteja 300,00 300,00 
410,222 DAAM. Comunicacions 750,00 750,00 
920,221,01 Cal Bach. Subministrament aigua 60,00 60,00 
341,48 Transf. General. Promoció i foment esport 5.000,00 5.000,00 
155,609,00 Panot UA7 34.283,41 34.283,41 
155,619 Material construcció voreres 7.208,68 7.208,68 
155,635 Plaques i senyalització carrers 6.800,00 6.800,00 
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165,609,00 Enllumenat UA7 51.148,80 51.148,80 
325,623 Reparació Escola bressol 2.005,00 2.005,00 
325,625 Material Escola Bressol 450,00 450,00 
343,633 Instal.esportives (pavelló). Maquinària, estris 28.130,00 28.130,00 
343,635 Cadires pavelló 1.312,75 1.312,75 

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 169.063,64 

  
  
  Total suplement de crèdit 32.976,07 
Total habilitació de crèdit 169.063,64 

TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT   202.039,71 

  

  

  INGRESSOS 

     A) NOUS / MAJORS INGRESSOS 

PARTIDA CONCEPTE 
CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 
NOUS / MAJORS 

INGRESSOS 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

399,00 Recursos eventuals 1,00        7.900,00 €          7.901,00 €

461,00 Transf. Diputació. ORGT Cadastre 25.000,00 
       
     14.122,23 €       39.122,23 € 

463,00 Transf. Mancomunitats 5.200,00        5.575,00 €        10.775,00 € 

TOTAL NOUS MAJORS INGRESSOS      27.597,23 €   

  

B) BAIXA PARTIDES INGRESSOS 
 

PARTIDA CONCEPTE 
CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 
BAIXA  

INGRESSOS 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

396,10 Quotes urbanístiques 647.799,01    307.851,59 €  339.947,42 

TOTAL BAIXA PARTIDES INGRESSOS    307.851,59 €  

  

C) BAIXA PARTIDES DESPESES 

PARTIDA CONCEPTE 
CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR BAIXA 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
155,130,00Vivenda i urbanisme.  35.100,00 4.000,00 31.100,00 
342,221,03Piscina. Combustibles i carburants 6.000,00 6.000,00 0,00 
920,221,00Adm. General. Energia elèctrica 5.000,00 1.000,00 4.000,00 
920,221,10Adm. General. Neteja i acondicionament 1.500,00 300,00 1.200,00 
920,222,00Adm. General. Comunicacions 9.000,00 750,00 8.250,00 

338,48 Cultura. Transf. Comissió festes 5.000,00 5.000,00 0,00 
151,609,00Obra UA 7 628.580,43 323.908,15 304.672,28 
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151,609,01Enllumenat PP 2 103.160,77 2.000,00 101.160,77 
342,633 Instal. Esportives.(pisc.) Maquinària, estris 28.130,00 24.713,90 3.416,10 

TOTAL BAIXA PARTIDES DESPESA 367.672,05 

  
  D) INCORPORACIÓ DE ROMANENT  

  

ROMANENT LLIURE DISPOSICIÓ    114.622,02 €  

     
 Total majors ingressos 27.597,23 
Baixa partides despeses 367.672,05 
Baixa partides d'ingressos -307.851,59 
Romanent 114.622,02 

TOTAL RECURSOS DE FINANÇAMENT   202.039,71 
 
 
 
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: Ha sigut enviat a tothom i li 
demanaria a la Sara que fes una mica de resum perquè en aquest cas hi ha bastantes 
coses. 
 
Intervé la secretària dient: Pel que fa al suplement de crèdit les coses més importants són 
una partida de 4.000€ de retribucions bàsiques que són les professores de l’escola 
bressol, al augmentar el grup de lactants s’ha de contractar una nova persona, atès que 
una de la brigada va plegar veureu que també hi ha una partida de baixa de 4.000€.  
 
Hi ha 14.100€ que són pels treballs de l’empresa que farà la revisió del cadastre, aquests 
mateixos diners hi ha l’ingrés que ens farà la mateixa Diputació. Els altres són per 
partides que veiem que anaven una mica justes i els hi hem donat una mica més de 
consignació com carburant, manteniment educació.  
 
En festes populars, edificis i altres construccions, hi ha 700€ això és la Sala Polivalent i 
amb unes ventades es van espatllar unes portes i s’han tingut que canviar i s’hi ha posat 
més diners. En els ingressos hi ha recursos eventuals que són els diners que ens arriben 
les assegurances. Les altres coses són petitones, però hi ha els honoraris del UA7 i PP2 
que s’han ajustat. 
 
En l’apartat de nous crèdits, veureu que n’hi ha molts que són del capítol II, 221,01, això 
és l’aigua. Fins ara l’aigua no s’havia de pagar i ara ha sortit aquest tema del cànon que 
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els ajuntaments han de pagar l’aigua, nosaltres ho pagarem i la mancomunitat aquesta 
mateixa despesa que tenim ens l’ingressarà. Per tant veureu una mica més endavant 
l’ingrés de la mancomunitat per aquest mateix import. 
 
També hi ha 12.800€ que aquest també és important, a vies públiques treballs fets per 
altres empreses que serien aquestes persones contractades que han fet la vorera. Com a 
més destacat hi ha unes partides del DARP el haver traslladat l’oficina de turisme em 
posat aquest nova aplicació pressupostària que és l’adequada i s’han donat de baixa del 
920 (administració general) perquè ara es repartirà entre administració general i turisme. 
 
Altres coses importants és l’enllumenat del UA7, una mica més endavant veureu que la 
partida d’urbanització s’ha donat de baixa una quantitat important, part perquè part d’obra 
no es fa i part perquè s’ha tret l’enllumenat i va sòl. L’Ajuntament pagarà 34.000€ de 
col·locar el panot.  
 
En el capítol 6 d’inversions s’ha incorporat material 7.000€ per la construcció de les 
voreres, i 6.800 en plaques de senyalització. De l’escola bressol hi ha 2.000€ per la 
bomba de renovar l’aire i 450€ per els llitets i hamaques noves que s’han de posar. Veieu 
que també hi 28.130 que són els leds del pavelló, ja estaven consignats en el pressupost 
inicial, però enlloc de posar-ho a la partida del pavelló ho havíem posat a la de la piscina. 
 
Pel que fa els ingressos és una mica el que us deia, 7.900 dels pagaments de les 
assegurances, el que ens pagarà la diputació per la revisió del cadastre i la transferència 
de la mancomunitat per l’aigua. També hi ha una part de baixa d’ingressos que són les 
quotes d’urbanització, atès que l’UA7 ha baixat el pressupost les quotes que s’han de 
pagar també disminueixen.  
 
Les altres baixes són les que us he comentat abans i els diners que falten, és a dir, el que 
no ens ve d’ingressos ni baixes de despeses s’incorpora romanent de lliure disposició. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Gràcies per la informació detallada. En els treballs 
fets per altres empreses, que és el cadastre 151,227, que hem passat de 18.000 a 
32.000€ és un salt molt important. A que es degut? Respon la secretària dient que els 
treballs fets per altres empreses incorporen altres coses com el Besa i el Rocky i el que 
afegim és el cadastre. 
 
Continua el regidor Isaac Peraire dient: Els honoraris tècnics UA7 i PP2 que s’afegeixen 
es degut els canvis que hi va haver al projecte inicial. Respon la secretària dient: Els de 
l’UA7 és perquè s’ha ajustat. I els del PP2 quan vem posar el pressupost inicial ho 
havíem posat més quantitat a l’obra i menys per honoraris i ara que han fet el projecte 
que s’aprovarà, ha sortit ben desglossat, no varia el total però es distribueix diferent. 
 
Intervé la regidora Yolanda Roset diu: hi ha prevista alguna cosa més a nivell d’educació? 
Alguna cosa de manteniment? 
 
Respon la secretària dient: La partida de manteniment de l’escola bressol ja figurava en el 
capítol 2 del pressupost incial. Aquests és perquè han sortit coses noves de capítol 6 
d’inversió. 
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7.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2011 
 

Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament el Compte 
General d’aquesta entitat corresponent a l’exercici 2011, i atès que en l’expedient 
hi consten els informes preceptius dels quals es desprèn que es troben conformes 
i que no s’han produït al·legacions durant el període d’exposició pública. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de 
conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, 
corresponent a l’exercici econòmic de 2011. 
 
Segon.-  Trametre’n còpia a Sindicatura de Comptes de Catalunya en virtut de la 
seva competència en matèria de fiscalització externa d’aquesta entitat.  
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Això ja es va fer l’exposició 
pública i ara es faria l’aprovació definitiva al no haver-hi hagut cap al·legació. 
 
 
 
8.- REQUERIMENT A BTA INSURANCE JOINT STOCK COMPANY  DEL 
PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ AMB  CÀRREC  A L’ASSEG URANÇA DE 
CAUCIÓ. 
 
En data 20 d’abril de 2010 es va signar el contracte amb l’empresa Obres i 
Construccions Jordi Serra SL, adjudicatària per la realització de l’obra de 
“Construcció de l’Escola Bressol Municipal”. En la signatura del contracte 
l’empresa es comprometia a tenir l’obra finalitzada el 11 de setembre de 2010.  
 
L’empresa abans esmentada va presentar assegurança de caució per a la 
garantia definitiva de les obres per import de 20.258,62€, realitzat amb l’empresa 
BTA Insurance Joint Stock Company. 
 
L’informe de l’arquitecte, el Sr. Ferran Besa que exposa que el retard en l’entrega 
de l’obra és imputable a l’empresa adjudicatària i l’informe de secretaria 
intervenció en que estan calculades les penalitats per demora. 
 
En data 15 de juliol de 2011, la Junta de Govern, aprovava la imposició de 
penalitzacions per la demora en la construcció de l’obra “Construcció de l’Escola 
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Bressol”, previstes en la clàusula 25 del plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
Com a conseqüència del fet  que en els 15 dies posteriors a la notificació a 
l’empresa Obres i Construccions Jordi Serra SL no va fer efectiu el deute,  el Ple 
de l’Ajuntament, en data 28 de setembre de 2011, va acordar requerir a l’empresa 
LVBTA Suscripción SL, el pagament de la garantia definitiva núm. 97-6316774 per 
import de 20.258,62€.  
 
En data 20 de gener 2012, seguint les indicacions de l’advocat,  es va tornar a 
reclamar, aquesta vegada a l’empresa asseguradora BTA Insurance Joint Stock 
Company el pagament de la garantia definitiva per import de 20.258,62€ més el 
20% en concepte de demora. 
 
En data 30 de gener de 2012 i amb registre d’entrada de l’Ajuntament núm. 52, el 
Sr. Ramon Saez Martinez, advocat i representant de l’empresa BTA Insurace 
Joint Stock Company, informa que la companyia asseguradora accepta el sinistre 
i procedirà al pagament de les assegurança de caució núm. 97-6316774, però no 
abonarà els diners reclamats en concepte de demora. 
 
Atès que en data d’avui la companyia no ha realitzat el pagament de 
l’assegurança de caució 97-6316774. 
  
I d’acord amb els Arts. 95, 96 i 97 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú; i el Arts. 1, 2, 8, 17, 33, 53, 69 i 70 i següents del RD 939/2005, de 29 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament General de recaptació. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Requerir a l’empresa BTA Insurance Joint Stock Company el pagament 
de 20.258,62€, corresponents al principal més el 20% dels interessos de demora 
que representen 4.051,72€ fent un total de 24.310,34€, perquè en el termini de 
quinze dies a comptar de l’endemà de la notificació, faci efectiu el pagament  
 
Segon.-  Advertir aquesta empresa que en el cas de no efectuar-se el pagament 
en el termini marcat,   s’iniciarà la via de constrenyiment. 
 
Tercer.-  Notificar aquests aquesta resolució a l’empresa BTA Insurance Joint 
Stock Company. 
 

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Aquí també és un tràmit que 
anem fent d’intentar cobrar aquesta assegurança d’unes obres que no es van fer 
correctament a l’escola bressol. Això ens ho hauria de pagar la companyia que té 
l’assegurança i continuem intentant cobrar. 
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9.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSON AL 2012 

Atès que en data 30 de maig de 2012, l’Alcaldia va iniciar expedient per portar a 
terme la modificació de la plantilla municipal aprovada per Acord del Ple de data 8 
de febrer de 2012. 

 

Vistes les necessitats de contractar un nou Tècnic d’Educació Infantil degut a 
l’increment d’usuaris de l’escola bressol i la necessària modificació d’un Tècnic de 
l’Administració General per un Tècnic de l’Administració General Especialista – 
Economista a conseqüència de les constants modificacions en matèria econòmica 
que afecten a les corporacions locals. 

  

Vist l’informe de secretaria del procediment a seguir de data 6 de juny 2012 i el 
d’intervenció de data 8 de juny de 2012. 

 

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents  

 

ACORDS: 

 

Primer.-  Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per 
objecte la creació i modificació de les places següents: 

 
1. Denominació: Tècnic d’Educació Infantil. 
Personal Laboral. 
Grup: C1. 
Forma de provisió del lloc: Borsa de treball. 

 

2. Denominació: Tècnic Administració Especial - Econom ista. 
Personal Funcionari. 
Grup: A1. 
Forma de provisió del lloc: Concurs - Oposició. 

 

Segon.-  Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província; durant aquest termini els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions 
que considerin convenients. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat 
al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial. 

 

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Bé com sabeu hi ha unes 
limitacions molt greus alhora de contractar noves places, no es poden augmentar sous, 



 

 17

no es pot augmentar la despesa, etc. Hi ha una sèrie de restriccions que complim, però 
que hi ha algun cas que es absolutament inevitable de fer i la llei també preveu que 
justificant adequadament la necessitat es pot fer. 

En aquest cas el tècnic d’educació infantil ja sabeu que en el primer moment de l’escola 
bressol hi havia 20 alumnes i ara actualment n’hi ha quaranta i bastants, i per tant, doncs 
ha sigut necessari augmentar la plaça aquesta. El segon cas no es un augment sinó un 
canvi, és donar de baixa un Tècnic d’Administració General i donar d’alta un Tècnic 
d’Administració Especial – Economista, que es proveirà per concurs oposició. 

Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Nosaltres estem a favor del procediment establert 
per cobrir aquests llocs de treball. Com ja vem dir a la Comissió és l’administració qui pot 
fer aquests procediments ben fets en relació amb altres procediments o la política de 
personal que s’ha portat en aquesta casa, que no precisament eren exemples de bon 
procediment i aquest sí. Per tant, hi votarem a favor. 

Respon l’Alcalde dient: Estem d’acord amb això que el personal que està treballant 
actualment en aquesta casa no sempre està amb les condicions que hauria d’estar, per 
motius diversos i de fa uns quants anys, hi ha de tot, i estem intentant amb la Diputació, 
d’intentar solucionar-ho però la mateixa llei que ens impedeix, com hem dit fins ara, doncs 
impedeix fer segons quins canvis. Una persona que ara està amb contracte d’obres i 
serveis i que no hi hauria d’estar perquè fa 5 o 6 anys, o 2 o 10, que treballa en aquesta 
casa, doncs ara en aquest moment no es pot crear la plaça que li correspondria. Per tant, 
això no durarà eternament, suposo que l’any que ve o sinó l’altre, a la que es pugui fer, la 
intenció d’aquest equip de govern és anar actualitzant totes aquestes situacions. 

Intervé el regidor Isaac Peraire dient: No em referia a les històriques. 

Continua l’Alcalde dient: N’hi ha d’ara i n’hi ha d’històriques, hi ha de tot. 

 
 
 
10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE  LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC EN EL SECTOR  DEL SÒL 
NO URBANITZABLE DEL “REC MERDINYOL” PER DESTINAR-LO  A 
EQUIPAMENT. 
 
Vist el conveni signat entre l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i els Sr. Josep 
Maria Muntanyà i Salvans de cessió anticipada terreny per a la construcció d’un 
equipament escolar. 
 
Vist que en data 25 de març de 2009 es va aprovar per Ple el conveni de cessió 
anticipada del terreny per destinar-lo equipament i es va sotmetre a informació 
pública en un termini de 20 dies sense que es produïssin al·legacions. 
 
Vist que el mes de juny es va redactar el document d’avanç de la modificació 
puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic en el sector de sòl 
no urbanitzable del “Rec Merdinyol” per destinar-lo a equipament i poder sol·licitar 
els informes pertinents. 
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Vist el document de referència rebut en data 16 de novembre de 2010 amb 
número de registre 992, del Departament de Medi Ambient i Habitatge.   
 
Atès que en data 14 de desembre de 2010 el Ple de l’Ajuntament va aprovar  
l’avanç de l’aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS, que es va 
exposar el públic pel termini de 45 dies, sense que es produïssin al·legacions. Es 
van demanar els informes sectorials pertinents, dels qual ja obren en el nostre 
poder: 
 
-Departament de Medi Ambient i Habitatge. Servei Territorials 
-Departament de Territori i Sostenibilitat. Serveis Territ. Catalunya Central 
-Secretaria de Territori i Mobilitat 
 
Atesos els articles del 71 al 96 del DL 1/2005 pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
Atès l’article 22.2.c de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i cinc vots en 
contra dels regidors d’ERC, s’adopten els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el projecte de modificació de les NNSS de 
Planejament Urbanístic en el sector de sòl no urbanitzable del “Rec Merdinyol” per 
destinar-lo a equipament  en els termes que consten en el projecte. 
 
Segon.-  Obrir un període d’informació pública durant un quaranta cinc dies, 
mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província i el diari El 9 nou. 
 
Tercer.-  Sol·licitar simultàniament el tràmit d’informació pública, els informes als 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials que no hagin 
sigut aportats. 
 
Quart.-  Efectuar les consultes que procedeixin, d’acord amb el que s’estableix en 
el Document de referència. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Com sabeu és un pas més en 
la consecució d’un sòl actualment no urbanitzable convertir-lo en equipament per si mai el 
departament d’ensenyament torna a tenir algun diner hi hagi la possibilitat de fer-hi 
l’escola de primària. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Algunes preguntes amb referència això. La 
compensació per la cessió del terreny quina és? 
 
Respon l’Alcalde dient: És la urbanització aquesta, no sé si heu vist la còpia, l’expedient 
està a la vostra disposició. Per fer la urbanització aquesta han de cedir una part i es va 
demanar que cedissin anticipadament, és la que hi ha a primera línia, a baix a la 
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carretera, per entendre’ns davant de Cal Castellot. Això són uns 4.000 o 5.000 metres i 
en el seu moment hi hauria  d’anar l’escola de primària. 
 
Continua el regidor Isaac Peraire dient: En el moment que aquesta cessió es fa el sòl de 
contrapartida passa a ser urbanitzable? 
 
Respon l’Alcalde dient: En el moment en que això s’aprovi definitivament, ha d’anar a 
urbanisme i s’ha d’aprovar, en el moment que això es faci ells poden urbanitzar-ho. Ells 
han de fer el Pla Parcial, però si per casualitat la Generalitat tingués diners i poguessin fer 
l’escola si nosaltres, com més aviat tinguem a disposició aquest terreny, més aviat es 
podria fer. Amb ells vem acordar que ells urbanitzin quan ells vulguin però nosaltres 
disposaríem d’aquest terreny per anar a la Generalitat una vegada més i dir que el terreny 
ja el tenim, recordeu que veu dir que miraríeu de fer l’escola. 
 
Continua el regidor Isaac Peraire dient: Entenc que els motius per aprovar ara això i no 
esperar al POUM que sempre dieu que està tirant endavant, intervé l’Alcalde dient: és 
veritat. Continua el regidor Isaac Peraire dient: és per tenir-ho com més aviat millor. 
Respon l’Alcalde dient: Sí. Evidentment quan això estigui aprovat s’ha d’incorporar al 
POUM. 
 
El regidor Isaac Peraire continua dient: Nosaltres votarem encontra bàsicament per dos 
motius, un és aquest, el del POUM. Si fem un POUM és per solucionar, debatre tots els 
elements de la política urbanística. I l’altre, és pel manteniment de la zona educativa, com 
sabeu seguim sent favorables a que es pugui mantenir la zona educativa allà on està 
ubicada. 
 
Continua l’Alcalde dient: En el cas de la zona educativa això se n’’ha parlat, ho hem 
comentat a vegades i hi ha gent que opina que és millor la concentració hi ha gent que 
opina que no. Que la mateixa hora hi hagi molts nens, molts cotxes, etc. és un 
inconvenient, però l’agrupació, que la mateixa família tingui els nens a prop potser una 
avantatge.  
 
En el cas que la Generalitat hagués opinat, que no és el cas, perquè la Generalitat veu bé 
la nova situació, però suposant que la Generalitat o per canvis de criteri o pel que fos en 
el moment en que es pogués edificar preferís fer-ho allà, ja sabeu que hem aconseguit el 
terreny del costat de l’institut. Com que de moment no és la intenció de fer-ho allà no se’n 
ha demanat la cessió anticipada, seria en el moment en que els propietaris urbanitzessin 
ho cedirien. Si es necessités pel que fos una disposició del terreny, probablement  
nosaltres seriem els primers de dir-ho, cap problema, feu-ho allà. Si veiem que és per 
millorar no ens costa acceptar els suggeriments, i ho hem demostrat amb vosaltres i amb 
qui sigui. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Per no estendrem en el debat que ja hem tingut 
altres vegades sobre la conveniència de tenir la zona educativa conjunta o no, que 
mantenim no només per motius de mobilitat, urbanístics, sinó també educatius, podríem 
fer referència a la Llei d’educació que parla de la importància de tenir totes les edats 
conjuntes, etc. Ens agrada una aportació que és nova i que feu que és que al costat d’allà 
es pot ampliar la zona educativa. Un argument, que per cert, no veu acceptar quan 
parlàvem sobre la construcció de l’escola bressol nova, que dèieu que allà al costat no es 
podia fer. 
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Respon l’Alcalde dient: El cas és diferent perquè és molt diferent nanos a partir de 12 
anys o de l’edat que sigui que si convé poden moure’s ells que no pas nadons que 
obligués a utilitzar el vehicle, i el segon argument que l’hem exposat de tort i de través és 
que hi havia dues escoles bressol al poble i que la nostra intenció és que si n’hi havia 
d’haver una de municipal no fos ni a una zona ni a l’altra perquè com ve sabeu, no només 
hi havia l’opció de fer-la allà sinó que durant anys hi havia l’oferta d’aquí baix. Nosaltres 
teníem la ferma convicció que no es podia fer ni aquí ni era adequat fer-ho allà i volíem 
un lloc que fos a mig camí i amb accés directe a peu al mig del poble, i em sembla que es 
bastant evident que es va aconseguir un lloc immillorable. Em sembla que es bastant 
evident a hores d’ara només veient l’èxit que està tenint l’escola, com ja sabeu.  
 
 
 
11.- APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC CESSIÓ “CAL BERNA T”. 
 
Vist el Conveni signat entre l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i el Sr Jordi Costa 
Vall en representació de la mercantil Pradenca de Construcció, SL, per a la cessió 
de l’edifici de “Cal Bernat” per a equipament públic. 
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal Sr. Ferran Besa i Subirats de juny de 
2012. 
 
Vist l’informe emès per la secretaria municipal de  juny del 2012. 
 
Per tot això exposat, i d’acord amb allò previst als Arts. 8.3 i 104 del DL 1/2010, 
de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; els Arts. 25, 26 
i 120 i següents del Decret 305/2006, i l’Art. 22.2.c) i n) de la Llei 7/1985 
reguladora de les bases de règim local. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i l’abstenció de 
cinc membres d’ERC s’adopten els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el conveni urbanístic de cessió “Cal Bernat” per a 
equipament públic, subscrit amb el Sr. Jordi Costa i Vall.    
 
Segon.-  Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 30 
dies,amb la publicació d’un anunci al BOP, al DOGC i a un diari de difusió 
general; transcorregut el qual sense que s’hagin produït reclamacions l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i haurà de ser publicat. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Com també s’ha dit i es va 
comentar amb la comissió, un altre conveni urbanístic ha dut a que la casa històrica de 
Cal Bernat, que com és sabut és una de les dues cases més antigues del poble, d’abans 
de la guerra de successió que el poble va ser cremat dues vegades i Cal Bernat no es va 
cremar cap de les dues vegades. Les històries solen dir que van quedar 5 o 6 cases, les 
altres dues o tres ja deuen haver set canviades diverses vegades. En queden dues, 
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aquesta és una d’elles, hi havia un interès especial en que aquesta casa passes a ser del 
poble de Prats i s’ha aconseguit. El conveni urbanístic està a la vostra disposició, no sé si 
ja l’heu mirat. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Nosaltres estem completament a favor que Cal 
Bernat passi a ser públic o sigui patrimoni municipal per tot el que has dit i per l’interès 
que té la casa i pel que s’hi pugui fer. La contrapartida del conveni és la urbanització de 
tot el tros de terreny de darrera i del costat, si no recordo malament. Perquè urgeix fer 
aquest conveni urbanístic i no es pot fer en el POUM. Repeteixo, si el POUM va tant bé 
de ritme i tot és així perquè no es pot esperar amb el POUM i l’altra quin ús o projecte 
teniu per Cal Bernat. 
 
Respon l’Alcalde dient: Barreges tantes opinions i ironies al mig de la teva intervenció que 
jo no les recordo totes. En el cas que el POUM va a tant bon ritme t’ho inventes, això no 
ho ha dit ningú. Nosaltres sempre diem que el POUM avança, a bon ritme o no ja és 
opinable, i a vegades afegim que menys ràpid del que voldríem. El que voldríem és que ja 
estes aprovat, però ja sabem tots que volem arribar a una sèrie d’acords. 
 
En el cas aquest si que entra en el POUM. En les normes subsidiàries ja es permetia 
edificar una sèrie de coses, llavors ells han de donar un 10% com és habitual. Llavors ens 
podíem haver trobat que ells aterren Cal Bernat, i que ens haguessin donat un racó sense 
cap valor. Nosaltres el que hem negociat amb ells és que el que ens interessa no és un 
racó, sinó que ens interessava una de les coses més emblàtiques del poble per tot el que 
hem dit i tu has afegit. Això ara ha comportat, no ho sé perquè et parlo de memòria, però 
que potser es podien edificar 500m i gràcies aquest conveni en podrà edificar 600, per 
exemple. I ens donen no només la casa de Cal Bernat, sinó també l’hort. Si que es veritat 
que alhora de la negociació ell ha hagut de tenir en compte que això amb el POUM ja ho 
hauríem catalogat, ell tampoc ha pogut negociar amb total llibertat, però això forma part 
del POUM i s’incorporarà al POUM. El que aquí s’ha aprovat és que la cessió que ell ens 
fa enlloc de ser la que ell vulgui ha sigut concretament aquesta i això s’estava negociant 
ja fa algun any, ja fa temps.  
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Però perquè urgeix? Urgeix ficar-ho el POUM, per 
poder aprovar el POUM, això és una al·legació que hi ha entrada al POUM i el conveni 
posa d’acord a l’Ajuntament i el propietari i estem d’acord amb posar al POUM aquestes 
condicions que hem pogut comprovar. 
 
Continua el regidor Isaac Peraire dient: Quin projecte qui ha per fer a Cal Bernat? Respon 
l’Alcalde dient: Projecte definitiu de moment no n’hi ha cap, s’ha contemplat alguna opció 
però de moment de projecte definitiu no n’hi ha cap. Entre altres coses perquè entrar a 
Cal Bernat són molts diners. Cal Bernat ens surt de franc, però arreglar Cal Bernat no que 
surt de franc. Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Que Cal Bernat surt de franc és 
relatiu. Continua l’Alcalde dient: econòmicament sí. 
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12.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA7 I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE 
NECESSÀRIA EXECUCIÓ A L’ÀMBIT DEL PP2 
 
Atesa la necessitat sorgida en el municipi de dur a terme la finalització de les 
obres d’urbanització del polígon d’actuació urbanística “UA7” i les obres 
complementàries de necessària execució a l’àmbit del “PP2”, que es desenvolupa 
al carrer Mestre Pecanins i enllaços amb els carrers Montseny, Montserrat, 
Pelegrí Casades, Serrat del Sol i Nou, per tal de finalitzar les obres ja iniciades a 
finals dels anys noranta. 
 
Vist el projecte redactat per l’arquitecte municipal el Sr. Ferran Besa i Subirats 
amb data de juny de 2012, el qual inicialment s’ha exposat i consensuat amb els 
veïns de la unitat d’actuació urbanística a desenvolupar. 
 
Vist que amb data 5 de juny de 2012  es va emetre informe per secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el projecte d’obres d’urbanització del polígon 
d’actuació urbanística “UA7” i les obres complementàries de necessària execució 
a l’àmbit del “PP2”, que es desenvolupa al carrer Mestre Pecanins i enllaços amb 
els carrers Montseny, Montserrat, Pelegrí Casades, Serrat del Sol i Nou.  

 
Segon.-  Sotmetre el projecte d’obres a informació pública pel període de 30  dies 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament. 

Tercer.-  Notificar individualitzadament als propietaris i titulars dels béns i drets on 
s’executarà el projecte d’obres. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Hi va haver un projecte inicial, 
aquest projecte s’ha anat polint i afinant amb els veïns i una vegada acordada l’obra 
definitiva, en la qual ells han estat d’acord i nosaltres també es posa a l’aprovació amb la 
intenció de començar l’obra tant aviat com s’hagin complert els terminis. 
 
 
 
13.- APROVACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA DE L’ESCOLA BRE SSOL 
MUNICIPAL  
Vist el Pla d’emergència redactat pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per l’escola bressol “La Pitota” de municipi de Prats de 
Lluçanès. 
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L’Ajuntament en Ple per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar el Pla d’emergència de l’Escola Bressol la Pitota de Prats de 
Lluçanès. 
 
Segon.-  Exposar al públic, durant el termini de 30 dies al tauler d’anuncis d’aquest 
ajuntament, cas de no haver-hi observacions, s’entendrà aprovar definitivament. 
 
Tercer.-  Trametre aquests Pla d’emergència aprovat al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Bé és un Pla d’emergència que 
la llei obliga a tenir-lo. 
 
 
 
14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia següents: 
 
-Decret núm. 23/2012 de data 14 de març de 2012 – Autorització instal·lació d’un 
tendal. 
 
-Decret núm. 24/2012 de data 21 de març de 2012 – Contractació en règim 
laboral i per urgència a un tècnic superior d’educació infantil. 
 
-Decret núm. 25/2012 de data 27 de març de 2012 – Anulació rebut IBI per 
tractar-se d’un solar cedit a l’ajuntament gratuïtament com a pàrquing. 
 
-Decret núm. 26/2012 de data 27 de març de 2012 – Anulació rebut IBI per 
tractar-se d’una Escola concertada que gaudeix d’una exempció.  
 
-Decret núm.27/2012 de data 27 de març de 2012 – Anulació rebut d’IBI per 
tractar-se d’un solar cedit a l’ajuntament gratuïtament com a pàrquing. 
 
-Decret núm. 28/2012 de data 27 de març de 2012 – Anulació rebut IBI 2011, per 
tractar-se d’un solar cedit a l’ajuntament gratuïtament com a pàrquing. 
 
-Decret núm. 29/2012 de data 27 de març de 2012 – Anulació rebut IBI per 
tractar-se d’un solar cedit a l’ajuntament gratuïtament com a pàrquing. 
 
-Decret núm. 30/2012 de data 27 de març de 2012 – Anulació rebuts IBI, 2009, 
2010 i 2011, per tractar-se d’un solar cedit a l’ajuntament gratuïtament com a 
pàrquing. 
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-Decret núm. 31/2012 de data 27 de març de 2012 – Acceptació actuació inclosa 
en el PUOSC 2008-2012 de redacció del projecte de la biblioteca. 
 
-Decret núm. 32/2012 de data 3 d’abril de 2012 – Autorització instal·lació casetes 
d’obra a l’Av Pompeu Fabra a l’alçada de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, per 
a la realització de les obres de GISA CAP Prats de Lluçanès. 
 
-Decret núm. 33/2012 de data 3 d’abril de 2012 – Autorització canvi de nom 
activitat de Bazar. 
 
-Decret núm. 34/2012 de data 4 d’abril de 2012 – Autorització instal·lació d’una 
parada per a la venda de petards. 
 
-Decret núm. 35/2012 de data 25 d’abril de 2012 – Autorització activitat Centre 
d’Estètica. 
 
-Decret núm. 36/2012 de data 3 de maig de 2012 – Autorització trobada de 
vehicles clàssics. 
 
-Decret núm. 37/2012 de data 4 de maig de 2012 – Constitució d’una borsa de 
treball per a la contractació laboral temporal de tècnic d’educació infantil. 
 
-Decret núm. 38/2012 de data 8 de maig de 2012 – Autorització pas pel terme de 
Prats del II raid Hípic de Sant Feliu Sasserra. 
 
-Decret núm. 39/2012 de data 8 de maig de 2012 – Autorització col·locació d’una 
placa de gual. 
 
-Decret núm. 40/2012 de data 14 de maig de 2012 – Autorització 44è Ral·li Osona 
el pas per al municipi de Prats. 
 
-Decret núm. 41/2012 de data 18 de maig de 2012 – Renúncia subvenció PUOSC 
2012. 
 
-Decret núm. 42/2012 de data 24 de maig de 2012 – Ampliació horari laboral 
auxiliar d’arxiu per tal de portar el servei de Sala de Lectura. 
 
-Decret núm. 43/2012 de data 24 de maig de 2012 – Acceptació donació col·lecció 
Família Berengueras – Cal Baldiri amb destí a l’arxiu municipal. 
 
-Decret núm. 44/2012 de data 31 de maig de 2012 – Aprovació adhesió al 
projecte Desendolla’t promogut pel Consell Comarcal d’Osona. 
 
-Decret núm. 45/2012 de data 1 de juny de 2012 – Aprovació divisió horitzontal 
finca. 
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-Decret núm. 46/2012 de data 6 de juny de 2012 – Designació membres del 
Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves de la borsa de treball de tècnic 
en educació infantil. 
 
-Decret núm. 47/2012 de data 6 de juny de 2012 – Aprovació relació d’aspirants 
admesos i exclosos corresponents a la borsa de treball de tècnic en educació 
infantil. 
 
-Decret núm. 48/2012 de data 7 de juny de 2012 – Autorització caseta venda de 
petards. 
 
-Decret núm. 49/2012 de data 7 de juny de 2012 – Autorització instal·lació quiosc 
(caseta gelats) al Passeig del Lluçanès. 
 
-Decret núm. 50/2012 de data 12 de juny de 2012 – Aprovació Preu Públic per a 
la realització d’activitats esportives. 
 
-Decret núm. 51/2012 de data 13 de juny de 2012 – Anul·lació rebut IBI de Cal 
Bernat. 
 
-Decret núm. 52/2012 de data 13 de juny de 2012 – Autorització segregació i 
agrupació finques. 
 
-Decret núm. 53/2012 de data 13 de juny de 2012 – Autorització tinença gos 
perillós. 
 
L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat. 
 
 
 
15.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN 
 
Es dóna compte de les Juntes de Govern següents: 
  
- Junta de govern del 2 de març de 2012. 
 
- Junta de govern del 16 de març de 2012. 
 
- Junta de govern del 30 de març de 2012. 
 
- Junta de govern del 20 d’abril de 2012. 
 
- Junta de govern del 4 de maig de 2012. 
 
- Junta de govern del 18 de maig de 2012. 

 
 
L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat. 
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16.- MOCIONS 
 
Presentades conjuntament pels grups de CIU i d’ERC 
 

1. MOCIÓ CONJUNTA EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE S UPORT 
ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL I A LES POLÍTIQUES  ACTIVES 
PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITATS 

 
El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una 
disminució de la partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats 
autònomes en un import del 56,92%. A Catalunya representa més de 252 milions 
d’€. En una situació de crisi global, aquest Ajuntament considera prioritari 
promoure accions de protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals 
es troben les persones amb discapacitat o trastorn mental amb especials 
dificultats d’inserció al mercat de treball. 
 
L’impacte sobre el nombre d'usuaris afectarà a 11.897 persones que deixaran de 
ser inserits al mercat de treball i 2.510 treballadors discapacitats i/o amb trastorn 
mental dels Centres Especials de Treball poden ser acomiadats si no es prenen 
mesures compensatòries.  

Es calcula també, que 908 professionals de les entitats socials seran acomiadats i 
que 212 entitats socials poden ser afectades en diferent grau per aquesta 
reducció pressupostària. 

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 

ACORDS:   

Per aquesta raó, aquest Ajuntament insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones amb 
discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels 
serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el  treball 
amb suport, i dels Centres especials de Treball. 
 

2. Exigir al Govern de l’Estat el manteniment del programa d’inserció laboral 
de persones amb discapacitat amb la mateixa dotació com a mínim que el 
2011 i amb una distribució de fons proporcional al nombre de llocs de 
treball creats d’inserció de persones amb discapacitat, tot establint un 
protocol d’actualització de les  dades i el compliment de la normativa sobre 
serveis d’inserció laboral per a persones amb discapacitat. 
 

3. Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions del  sector, 
un Pla estratègic per els CET que, a partir de la singularitat i especificitat 
d’aquests centres a Catalunya, contempli mesures per a la seva 
sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir la 
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seva viabilitat financera i la seva competitivitat econòmica mitjançant 
l’impuls de línies de negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest Pla, 
també haurà de contemplar un model integral que inclogui les quanties de 
les subvencions en funció dels graus de discapacitat, característiques 
empresarials del centres i localització territorial d’aquests. 
 

4. Mantenir els ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social, 
assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de 
fins el 75 % del salari mínim interprofessional per als treballadors amb 
discapacitat amb especials dificultats. 
 
 

5. Mantenir i estendre clàusules socials en la contractació pública de 
l’administració per potenciar la compra de serveis i productes que produeix 
el tercer sector i, en particular, els Centres Especials de Treball d’iniciativa 
social. 

6. Garantir els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a persones amb 
discapacitat amb especials dificultats. 
 

7. Incidir al nou Govern de l’Estat per tal d’aconseguir que les aportacions 
d’ambdós governs per assolir els punts 2 i 3 d’aquesta moció en cap cas 
siguin inferiors a les de l’any 2011.  
 
 

Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a: 

• Requerir per escrit, a través d’una carta, a la Ministra d’Ocupació i 
Seguretat Social, Fátima Báñez, que el Govern Estatal aporti els recursos 
econòmics suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa 
en concepte de subvencions.  
 

• Fer arribar els acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al 
departament d‘Empresa i Ocupació de la Generalitat i a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

• Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix 
Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de 
serveis i productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els 
Centres Especials de Treball d’iniciativa social. En el termini de tres mesos 
farà pública una quota de reserva en aquest concepte. 

 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Isaac Peraire dient: La nostra moció 
que vem presentar i coincidia amb la que va presentar convergència el que volia era això, 
vist el que està fent el govern de l’estat i evitàvem atacar el govern de la Generalitat 
també en aquest sentit, amb el tema de les persones amb discapacitat i els centres 
especials de treball, bueno tot aquest tema, doncs proposàvem bàsicament demanar que 
tot això no anés en detriment, més enrere del que estàvem. Això és el resum ràpid. 
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Els acords que es van fer van ser la suma de convergència i esquerra i crec que queda 
bastant potent per mantenir les polítiques que hi havia i millorar-les i fer saber la nostra 
disconformitat al govern de l’estat i també de la Generalitat, el posicionament de 
l’Ajuntament de Prats. 
 
 
 
2. MOCIÓ EN DESFENSA DELS AFECTATS PER LA CONTRACTA CIÓ DE 
PRODUCTES DE RISC.  
 
A la vista del perjudici generat entre les 210.000 famílies catalanes – 700.000 al 
conjunt de l’Estat - afectades per la compra de productes de risc considerant en 
molts casos que estaven comprant productes sense cap risc financer, es fan 
necessàries totes les mesures de recolzament possibles per reclamar una acció 
correctora molt més decidida per part dels poders públics. 
 
A aquest risc s’hi afegeixen uns venciments molt llargs (perpetus, en algun cas) i 
les condicions difícils o nul·les de liquiditat, cosa que fa aquests productes no 
adequats al mercat minorista. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer. - Comunicar als organismes reguladors - Banc d’Espanya i Comissió 
Nacional del Mercat de Valors - la necessitat d’impulsar una campanya de 
comunicació per part de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la 
correcta informació del conjunt dels afectats, dels seus drets i dels seus deures. 
 
Segon.-  Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin per 
assolir la restitució dels drets dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de 
garantir, a través de les vies legals i financeres oportunes, la plena convertibilitat 
dels estalvis que hagin estat invertits en productes que no hagin garantit una 
informació adequada sobre les seves característiques a l’hora de la seva 
contractació i comercialització. 
 
Tercer.-  Donar suport a totes les actuacions de les associacions d’usuaris 
d’entitats financeres en la informació i defensa dels afectats. 
 
Quart.-  Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la realització d’una sessió 
informativa al municipi de Prats de Lluçanès encaminada a informar als afectats 
dels seus drets i possibles passos a seguir per la restitució dels seus estalvis. 
D’altra banda l’Ajuntament es compromet, dins les seves possibilitats a informar, 
donar consells i oferir assessorament als afectats al nostre poble. 
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Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Nosaltres estem d’acord amb 
tot el que significa de defensa de les persones afectades per un producte que no va 
correspondre amb el que ells es pensaven. I amb això hi estem totalment a favor, creiem 
que les mateixes entitats ho haurien de solucionar, però si les mateixes entitats no ho 
poden solucionar ho hauria de solucionar algú superior, però el que no estem d’acord és 
a presentar les entitats en general com ..., sembla que això sigui una estafa o una cosa 
així i això no es ven bé el cas. 
 
Nosaltres hem fet una moció alternativa, és exactament la vostra però molt més 
resumida. Es adherim a tot el que sigui defensa de les persones afectades, però encanvi 
no acceptem una part de llenguatge que aquí s’utilitza que no ens sembla del tot adequat 
i per això nosaltres ho hem fet diferent. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Segons la teva explicació dius que assumiu el que 
diem i no el llenguatge. El tema de la contractació de les participacions preferents o 
productes de risc, diga-li com vulgueu, si que s’ha fet servir un llenguatge bastant 
contundent, però creiem que necessitem una resposta contundent i no hi ha d’haver 
problema en aprovar la moció que nosaltres fem. Els acords potser són una mica més 
concrets i potser una mica més amplis sobretot el d’implicació de l’Ajuntament en aquest 
tema, perquè mentre que en la vostra es demana a la Diputació que faci un sessió 
informativa, a la nostra demanem que s’iniciï una acció dedicada a informar, potser 
demanant-ho a la Diputació, però també donar consells pràctics i oferir assessorament 
als afectats del poble.  
 
Penso que s’ha de poder aprovar la nostra moció perquè si que hi hagut casos d’estafa 
directament, en el cas de les participacions preferents, i volguda. Per tant, si que cal 
llenguatge bastant clar sobre el paper de les entitats financeres. I també amb totes les 
institucions on tenim accés, per exemple avui, al congrés dels Diputats a passat el 
mateix. Amb contundència per defensar els afectats, per tant si esteu d’acord hem de 
poder votar la moció que nosaltres hem presentat. 
 
Respon l’Alcalde dient: I si esteu d’acord podeu votar la nostra. Aquí hi ha diversos punts. 
Un això que deies de productes de risc no és un simple canvi semàntic, és una pura 
realitat, perquè participacions preferents és una part només dels diferents productes que 
ara estan amb entredit, hi ha deute subordinada, hi ha molts productes. Literalment aquí 
només esteu defensant a una petita part dels afectats, perquè hi ha molta gent afectada 
amb productes que ha contractat sense saber exactament quines característiques tenien 
que no són participacions preferents.  
 
Entenem que posar productes de risc no és simplement un canvi semàntic, sinó que és 
una realitat, hi ha diferents productes que han provocat aquesta situació. Llavors el fet 
que sigui directament una estafa, doncs no hi estem d’acord, per tant no estem d’acord 
exactament amb el mateix. Són uns productes que si que tenien risc i que aquest risc, 
mai, durant 30 o 40 anys, s’havia dut a la pràctica i en aquests moments, pel que sigui, 
perquè la situació ja sabem quina ha estat, en aquest moment doncs hi hagut una sèrie 
de problemes, en els quals nosaltres estem d’acord en defensar els afectats amb tot el 
que puguem, estem d’acord en demanar a les entitats que ho solucionin, estem d’acord 
amb que si les entitats no ho solucionen doncs els solucioni l’administració, i estem 
d’acord amb informar tots els ciutadans de Prats, però com que no som tècnics en això, ni 
l’Ajuntament pot muntar una persona de l’Ajuntament que es dediqui assessorar a la gent 
que ha tingut aquest problema, doncs ens vem posar en contacte amb la Diputació, que 
si que té aquest servei, que es dedicarà amb els Ajuntaments que ho demanin assessorar 
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i informar els ciutadans que se sentin afectats i nosaltres hem fet la sol·licitud perquè 
facin la sessió informativa i si amb una sessió informativa no n’hi ha prou en facin més i si 
s’han de fer altres coses, es farà tot el que convingui. Però no ho pot fer directament 
l’Ajuntament perquè no tenim tècnics en això. 
 
El que ha passat és que unes persones han comprat un producte, que no sabien 
exactament a on podia treure cap, pel motiu que sigui, i que ara ha tret cap malament i el 
que volem es que solucioni en bé de totes les persones afectades. Ara de qui a dir que la 
persona que va vendre això, que l’entitat va fer això, quan han sigut totes les entitats, 
quan han sigut productes de tota mena, i quan ha sigut durant anys i anys i anys, parlem 
de més de 30 anys, pretendre que això és una estafa total doncs no és ben bé la 
definició. Nosaltres ens sembla que voluntat d’estafar a la clientela no hi ha sigut. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Nosaltres el que volem es que quedi constància de 
que això s’aprovi també és voluntat del grup d’esquerra. Que això surti aquí al Ple és 
perquè ho hem portat nosaltres. Si es tomba la nostra moció i s’aprova una que presenta 
el grup de CIU. Nosaltres pensem que s’hauria de millorar el punt quart, nosaltres volem 
que l’Ajuntament faci alguna cosa. 
 
Respon l’Alcalde dient: L’Ajuntament a més de fer això que diu aquí, fa altres coses. Hi ha 
gent que ve i amb el que es pot s’informa, igual que venen per altres coses. Quan la gent 
té un problema moltes vegades va a l’Ajuntament i l’obligació de l’Ajuntament és 
solidaritzar-se i solucionar el que pugui.  
 
El que es diu en aquesta moció es completament segur, hi hagut gent que ho ha 
contractat sense saber exactament amb que es podia trobar. Això és evident, és cert. El 
que vosaltres d’alguna manera dieu i va d’acord amb el que han fet d’altres grups és en 
buscar una intencionalitat que segur que no hi és, però que en tot cas és opinable. Que hi 
hagut idea d’estafar amb el client, és una cosa que no es pot comprovar, ni que fos 
veritat, que nosaltres entenem que no ho és, perquè ni que ho fos veritat és un judici 
d’intencions.  
 
El que és cert és el que diu aquí, que hi ha persones que han comprat un producte sense 
saber els riscos. Això és real, lo altre són suposicions. Creiem que és un matis prou 
important per no traspassar-lo perquè aquest matis afecta a molts treballadors d’aquestes 
entitats que amb tota la bona fe del món i a Prats n’hi ha dotzenes d’empleats d’aquestes 
entitats que han venut aquests productes amb tota la bona fe del món i molts dels quals 
en tenen ells, per exemple, i això és evidentíssim que no hi havia cap intenció d’estafar. 
 
Intervé la regidora Judit Pons dient: Que no sigui intenció de l’empleat no vol dir que no 
sigui intenció de l’entitat. Perquè si dius que els empleats en tenien serien estafats. 
 
Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: La que té més repercussió és la de que 
pot fer l’Ajuntament. Això de la sessió informativa que es demanarà a la Diputació, la 
Diputació ja ho deu tenir amb cartera de serveis? Respon l’Alcalde dient: No ho ha creat 
ara i aquesta sessió ja està demanada però falta concretar el calendari, ja està demanada 
inclús abans de que presentéssiu la moció. Continua la regidora Montserrat Juvanteny 
dient: Podem anar més enllà de fer només aquest servei, que en definitiva és el sentit que 
anava una mica la nostra moció. En que dèiem una sessió dedicada a informar, que ja 
entenem que això potser la sessió de la Diputació. Podem anar una mica més enllà? 
Respon l’Alcalde dient: Sí, d’altre banda l’Ajuntament, dins les seves possibilitats oferirà 
tot el que pugui.  
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Presentades pel grup d’ERC 
 
1.- MOCIÓ EN DEFENSA D’UN SISTEMA PÚBLIC DE SALUT G RATUÏT PER A 
TOTHOM 
 
 
ANTECEDENTS  
 
El Govern de l’Estat va aprovar el Real Decreto - Ley 16/2012 on s’ s’exclou de 
l’assistència sanitària pública a totes aquelles persones que no podran acreditar la 
condició d’assegurat, i especialment als joves majors de 26 anys sense contracte 
laboral i a les persones immigrades en situació irregular. Amb aquest decret, es 
crea una barrera d’accés a un sistema públic i universal de salut, que pot 
comportar greus problemes en termes de salut pública i genera conflictes 
deontològics entre els professionals sanitaris. 
 
Per altra banda, aquest Real Decreto-Ley 16/2012, s’ha aprovat sense tràmit 
parlamentari i sense llei de rang superior, lesionant drets garantits per la pròpia 
constitució i els tractats internacionals signats per part de l’Estat espanyol. 
 
El Real Decreto-Ley 16/2012 vulnera l’article 42.4 de l’Estatut, que obliga als 
poders públics a garantir la qualitat del servei i la gratuïtat de l’assistència 
sanitària pública ..." i en l’article 23 pel qual es garanteix el dret a totes les 
persones a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de 
responsabilitat pública, i també vulnera la Llei 21/2010 del 7 de juliol, en els 
articles 1 i 2, d’Accés a l’Assistència Sanitària de Cobertura Pública.  
 
El Real Decreto-Ley 16/2012 és una clara invasió competencial del Govern de 
l’Estat respecte al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en el seu Decret 
178/1991 considera el dret a la sanitat com un dret universal. 
 
Catalunya seguirà pagant un doble peatge si manté l’euro per recepta i alhora 
aplica les mesures imposades per l’Estat espanyol. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  Mostrar la disconformitat amb la reforma del Sistema Nacional de Salut 
que ha efectuat el Govern de l’Estat mitjançant el Real Decreto-Ley 16/2012, de 
20 d'abril, de medidas urgentes para garantitzar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y Seguridad de sus prestaciones.  
 
Segon.-  Instar al govern de l’Estat a derogar aquest Decret perquè vulnera el dret 
bàsic de les persones a la protecció de la seva salut, perquè vulnera normatives 
de rangs superiors, perquè representa un risc per a la salut comunitària, perquè 
provoca un augment de les despeses sanitàries i perquè discrimina per raó 
d'origen i condició. 
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Tercer.-  Instar al Govern de la Generalitat a denunciar aquesta reforma encoberta 
del sistema públic de salut. 
 
Quart.-  Instar al Govern de la Generalitat que garanteixi el transport sanitari no 
urgent gratuït per als desplaçaments de les persones que hagin de rebre 
tractaments continuats i periòdics. 
 
Cinquè.-  Instar al Govern de Catalunya a que interposi un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Real Decreto Ley 16/2012 per invasió de les 
competències pròpies establertes per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
Sisè.-  Reafirmar el compromís en el contingut del Pacte Nacional per a la 
Immigració que reconeix la universalitat de les polítiques, els serveis i les 
prestacions per a totes les persones empadronades a Catalunya i el seu accés als 
serveis públics. 
 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a deixar sense efecte l’article 41 de la llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que fa referència a 
la creació de la taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de millora 
de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de 
medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i 
ordres de dispensació. Ja que el conegut com a euro sanitari suposarà una doble 
imposició en la ciutadania de Catalunya a l’hora d’adquirir medicaments. 
 
Vuitè.-  Instar al Govern de la Generalitat a mantenir-se sota aquests principis i a 
explorar noves vies de finançament basades en mesures fiscals equitatives per a 
la sostenibilitat de l’estat del benestar o dels serveis bàsics fonamentals, com 
podrien ser la restitució de l’impost de successions i donacions, l’establiment d’un 
impost sobre els dipòsits de clients de les entitats de crèdit o la imposició sobre la 
generació elèctrica d’origen nuclear. 
 
Novè.-  Reafirmar el compromís de que els poders públics han d’assegurar i 
promoure una prestació sanitària universal, pública, de qualitat i gratuïta. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé la regidora Judit Pons dient: El Real Decret 
Llei aprovat pel govern Espanyol que anava encaminat a tota una sèrie de modificacions 
en el sistema nacional de salut i que afecten directament a les persones immigrants, 
persones de més de 26 anys que no estan cotitzant, que directement queden exclosos 
del sistema nacional de salut. Presentem aquesta moció per instar al govern de la 
Generalitat a que no es retallin els drets en sanitat d’aquest col·lectiu de persones. 
 
Intervé l’Alcalde dient: Bé això em sembla que la Generalitat ja ho ha fet i estem d’acord 
amb la petició per tant, votarem a favor. 
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2.- MOCIÓ PER A RETIRAR HONORS AL REI 
 
Atès que Joan Carles I fou proclamat Rei d’Espanya el 22 de novembre de 1975, 
succeint al dictador Franco com a Cap de l’Estat espanyol; 
  
Atès que prèviament havia jurat “los principios fundamentales del Movimiento”, 
principis fonamentals de la dictadura franquista, dues vegades: el 23 de juliol de 
1969 i sis anys després amb Franco ja mort;  
 
Atès que en tots dos casos va jurar lleialtat als principis fonamentals del 
“Movimiento Nacional” i en el jurament de l’any 1969 va declarar: “Recibo de su 
Excelencia, el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política 
surgida el 18 de julio de 1936”, acceptant, conseqüentment, la sublevació colpista 
en contra de la legítima democràcia republicana, que va provocar la mort de més 
de mig milió de persones, l’exili de moltíssimes persones, la posterior duríssima 
repressió que va durar 40 anys i les execucions sumàries que van assassinar, 
entre tanta altra gent, al President Lluís Companys;  
 
Atès que d’aquests juraments no es coneix la seva renúncia explícita;  
 
Atès que el seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V 
de Borbó, responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores 
d'ara els Països Catalans no han recuperat;  
 
El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya - AM proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Declarar persona non grata Juan Carlos de Borbón i a tota la Casa Real 
Española a Prats de Lluçanès.  
 
Segon.-  Reprovar qualsevol règim autoritari o monàrquic arreu del país. Declarar 
que com a societat democràtica que volem ser, necessitem un sistema polític on 
totes les persones siguin iguals en drets i deures i sense privilegis. Un Estat 
Català basat en la igualtat, fraternitat i llibertat.  
 
Tercer.-  Remetre aquest acord a la Casa Real Española. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc membres d’ERC i sis vots en 
contra dels regidors de CIU, es desestima la proposta. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Bé nosaltres hi votarem 
encontra perquè d’una banda és evident que demanat i reclamat repetidament un estat 
català propi i de monàrquics no en tenim pas gaire per no dir gens. Però si que és cert, 
que amb la història que recordem de Prats, mai ningú no ha estat mal rebut al nostre 
poble. Ni el borbó, ni la mare del Tano quan era gitano.  
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Si per exemple haguessin vingut pels Elois doncs no hauríem pas posat la policia 
municipal, que afortunadament no tenim, a impedir-los el pas. Per tant, no creiem que cap 
persona sigui mal rebuda al nostre poble, per molt que no estiguem en absolut d’acord 
amb la seves actuacions. Si hem de fer una llista de les persones que nosaltres 
considerem que no tenen una actuació adequada al que ens agradaria no acabaríem mai 
i no per això els impedirem l’entrada al nostre poble. 
 
Amb el concepte aquest de que una persona sigui mal rebuda a Prats de Lluçanès no hi 
estem d’acord i per tant votarem encontra. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: No compartim la vostra posició, però de totes 
maneres si volgués venir el rei Carlos de Borbón als Elois, jo personalment si que 
m’oposaria a que vingués.  
 
Respon l’Alcalde dient: Probablement ho tindria difícil però nosaltres no li posaríem difícil. 
Si volgués venir en el seu moment el Fraga o el Santiago Carrillo, doncs tampoc. A Prats 
em sembla que és un poble que ens podem permetre el luxe de rebre correctament a 
tothom. I això és una qüestió que no té perquè canviar per una persona, ni pel rei, ni per 
cap altre. 
 
 
 
3.- MOCIÓ A FAVOR DE L’ACOMPLIMENT DELS ACORDS DEL PLE DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE EL MÓN AGRARI 
 
 
Atès que el Ple del Parlament, en la sessió del dia 14 d’abril de 2010, va debatre 
les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al 
Debat General sobre el món agrari, i es va arribar a un acord unànime. 
 
Atès que la pagesia del nostre país i, per tant, també a la comarca del Lluçanès, 
es troba immersa en una greu crisi estructural, agreujada per la conjuntura 
econòmica que patim, i que aquest sector acumula una reducció mitjana de la 
renda agrària del 38 % des de l’any 2001.  
 
Atès que, a finals de 2012, tindrem un grau d'execució del 60 % del Programa de 
desenvolupament rural (PDR) corresponent al període 2007-2013, que representa 
un total de 1.058,2 MEUR i, tenint en compte que el PDR es cofinança amb la 
proporció 45 % de la Generalitat, 30 % de l’Estat i 25 % de la Unió Europea, amb 
la subsegüent pèrdua de finançament exterior. 
 
Atès que l'actual president de la Generalitat de Catalunya es va comprometre, 
durant el discurs d'investidura que va pronunciar el passat mes de desembre de 
2010, amb el contingut de la resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre 
el món agrari. 
 
Atès que, en la present legislatura, el Ple del Parlament de Catalunya ha ratificat 
novament i per unanimitat el contingut d'aquesta resolució, mitjançant la moció 
2/IX, sobre el sector agroalimentari, i que s’han renovat els compromisos adquirits 
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en el debat sobre l'orientació política general del Govern, en el punt 109 de la 
Resolució 275/IX, 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORDS 
 
1. Subscriure l’estratègia que fixa la resolució 671/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre el món agrari. 
 
2. Instar el Govern de la Generalitat a desplegar les accions que permetin 
acomplir els punts que integra la resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre el món agrari.  
 
3. Iniciar un procés de diàleg permanent amb els responsables de les polítiques 
agràries del Govern de la Generalitat, tot procurant facilitar els instruments amb 
què compta aquest Ajuntament per contribuir a dur a terme els objectius de la 
resolució.  
 
4. Fixar un pla d’actuació agrari local, sobre les bases dels punts de la resolució 
671/VIII del Parlament de Catalunya, que permeti dibuixar una tendència positiva 
per al sector. 
 
5. Instar al Parlament de Catalunya a celebrar, en el primer trimestre de 2013, un 
monogràfic sobre el món rural. 
  
6. Fer arribar aquest acord a tots els partits amb representació al Parlament de 
Catalunya, al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, al ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i al comissari 
europeu d'Agricultura.  
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Isaac Peraire dient: Es perquè es 
compleixin els acords del parlament sobre el món agrari. No sé si esteu una mica al cas, 
però es van aprovar unes estratègies i unes accions. I com que som un territori amb 
aquesta dinàmica molt important el que volem és que es compleixin. I s’hi doni un toc 
d’atenció perquè s’hi arribi més profundament. 
 
 
 
4.- MOCIÓ EN SUPORT AL MOVIMENT #NOVULLPAGAR 
 
Catalunya compta amb més de 600 km d’autopistes, en règim de concessió, que 
constitueix un greuge històric respecte la resta de l’Estat. Mentre Catalunya el 
67% de les vies ràpides són de pagament i el 33% gratuïtes, a la resta de l’Estat 
la proporció és de 20% de peatge per 80% de lliure circulació. Per exemple, a la 
Comunitat de Madrid hi ha 500 quilòmetres d’autovia, dels quals 17 són de 
peatge; a Andalusia hi ha 1.500 quilòmetres d’autovies gratuïtes per 192 
pagament; a Extremadura totes les vies desdoblades són gratuïtes. 
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Diversos exemples ens mostren que històricament s’han anat allargant les 
concessions inicials que hi havia establertes entre les administracions públiques i 
les empreses concessionàries. Aquest és el cas de l’allargament al 1998 entre els 
Governs de CiU i PP dels trams de l’autopista C32 entre Montgat i Mataró, la 
concessió inicial de la qual acabava l’any 2004 i amb la pròrroga finalitza el 2021; 
l’allargament del tram de l’AP7 entre Granollers i la Jonquera que del 2004 també 
s’ha allargat fins al 2021; o el cas de l’allargament el 1997 de tram entre 
Tarragona i Alcanar, que finalitzava el 1998 i la pròrroga arriba fins el 2019.  
 
A nivell d’amortitzacions, queda demostrat que aquestes ja han estat pagades, tal 
i com il•lustren els càlculs pels quals, per exemple, el tram entre Montgat i Mataró 
si bé va costar 21 milions d’euros al final de la concessió se n’hauran recaptat 
682,2; el tram entre Granollers i la Jonquera que va costar 68,5 milions i se 
n’hauran recaptat 3.033,7; i el d’entre Tarragona i Alcanar, que va costar 11,7 
milions d’euros i se n’hauran recollit 1.106,3. Un exemple paradigmàtic posa de 
manifest, així mateix, el volum de negoci de les autopistes de peatge catalanes 
envers altres països del voltant: les autopistes franceses de peatge guanyen amb 
7.000 km els mateixos diners que les autopistes catalanes.  
 
Davant d’aquesta situació de greuge històric que patim els catalans en les nostres 
infraestructures, neix de manera espontània el moviment #novullpagar que ha 
crescut de manera exponencial les darreres setmanes canalitzant el malestar i 
ganes d'actuar de molts catalans. Aquest moviment qüestiona el greuge 
escandalós i la opacitat d'unes concessionàries d’uns peatges que podrien estar 
del tot amortitzats, i no renuncia a continuar amb les seves actuacions malgrat 
l’anunci emès pel Govern de la Generalitat de possibles sancions de fins a 100 € 
contra els conductors que segueixin la campanya. 
  
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’ERC-AM proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
  
Primer.-  Manifestar la solidaritat de l’ajuntament de Prats de Lluçanès amb 
aquells ciutadans que s’han adherit a la campanya #novullpagar com a forma de 
protesta vers l'espoli fiscal i d’inversió en infraestructures que patim al nostre país. 
  
Segon.-  Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya que no segueixi instruint cap 
expedient sancionador que es pugui derivar de la campanya #novullpagar, 
atenent a la incertesa jurídica que presenta l’acte d’insubmissió d’aquesta 
iniciativa i recollint el clam de la ciutadania.  
 
Tercer.-  Instar el Govern i el Parlament que acordin mesures tendents a la 
recuperació de les bonificacions als peatges d’Alella, Mollet i Les Fonts, d’acord 
amb el sistema de bonificacions existent en l’anterior legislatura. 
  
Quart.-  Instar el Govern i el Parlament a adoptar compromisos ferms per suprimir 
els peatges d’aquelles vies que no tenen una alternativa viària gratuïta, i que no 
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tenen raó de ser per qüestions d’eficiència i sostenibilitat en la gestió de la 
mobilitat. Així mateix que també s’adopti una homogeneïtzació a la baixa dels 
imports que abonen els usuaris actualment mentre durin les actuals concessions 
fins a l’eventual rescat.  
 
Cinquè.-  Rebutjar el possible rescat per part del Govern de l’Estat de les 
autopistes del radi de Madrid a costa d’allargar les concessions de les autopistes 
de peatge catalanes. 
 
Sisè.-  Instar als diputats catalans al Congrés i al Parlament de Catalunya a 
aprovar una Proposició de llei del fons per a la homogeneïtzació, el rescat selectiu 
i la subvenció de peatges com l’admesa a tràmit l’anterior legislatura (desembre 
de 2008) pel Congrés però que finalment no va ser discutida. 
 
Setè.- Instar als grups parlamentaris del Congrés a promoure la derogació de 
l’article 12.a) de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i 
explotació d’autopistes en règim de concessió, el qual estableix una bonificació de 
fins el 95% de l’IBI dels terrenys que siguin utilitzats per autopistes de peatge.  
 
Vuitè.-  Instar a l’Estat espanyol al compliment de la disposició addicional tercera 
de l’Estatut que preveu que l’Estat es comprometi a invertir per alliberar peatges o 
per construir trams d’autovia alternatius, tot prioritzant les infraestructures 
d’especial incidència logística i econòmica i les que presenten un alt grau 
d’accidentalitat.  
  
Novè.-  Fer arribar aquests acords als impulsors del moviment #novullpagar, al 
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
tots els grups del Parlament de Catalunya. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc membres d’ERC i sis vots en 
contra dels regidor de CIU, es desestima la proposta. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: Sou 
coneixedors d’aquest moviment que ha sortit arrel de tot el greuge històric que tenim en 
infraestructures al nostre país i que venim reclamant de fa anys a Espanya.  
 
Els punts són una mica, demanar a la Generalitat de Catalunya que no segueixi instruint 
cap expedient sancionador que es pugui derivar de la campanya #novullpagar, atenent a 
la incertesa jurídica que presenta l’acte d’insubmissió d’aquesta iniciativa i recollint el 
clam de la ciutadania. També demanem s’acordin  mesures tendents a la recuperació de 
les bonificacions als peatges d’Alella, Mollet i Les Fonts, d’acord amb el sistema de 
bonificacions existent en l’anterior legislatura. També es demana el Govern i el Parlament 
a adoptar compromisos ferms per suprimir els peatges d’aquelles vies que no tenen una 
alternativa viària gratuïta, i que no tenen raó de ser per qüestions d’eficiència i 
sostenibilitat en la gestió de la mobilitat. 
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En el cinquè es demana  el possible rescat per part del Govern de l’Estat de les 
autopistes del radi de Madrid a costa d’allargar les concessions de les autopistes de 
peatge catalanes. També es demana instar als diputats catalans al Congrés i al 
Parlament de Catalunya a aprovar una Proposició de llei del fons per a la 
homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges com l’admesa a tràmit 
l’anterior legislatura (desembre de 2008) pel Congrés però que finalment no va ser 
discutida. 
 
Instar als grups parlamentaris del Congrés a promoure la derogació de l’article 12.a) de la 
Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim 
de concessió, el qual estableix una bonificació de fins el 95% de l’IBI dels terrenys que 
siguin utilitzats per autopistes de peatge i també es demana Instar a l’Estat espanyol al 
compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut que preveu que l’Estat es 
comprometi a invertir per alliberar peatges o per construir trams d’autovia alternatius. 
 
Per últim fer arribar aquests acords als impulsors del moviment #novullpagar, al conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a tots els grups del 
Parlament de Catalunya. 
 
Intervé l’Alcalde dient: Nosaltres ens veurem obligats a votar-hi encontra perquè no estem 
d’acord perquè com a grup o Ajuntament ens puguem posicionar a favor del moviment no 
vull pagar. Nosaltres no cal dir que estem encontra de que Catalunya estigui discriminada 
alhora de pagar peatges. No cal dir que nosaltres voldríem no haver de pagar cap peatge. 
No cal dir que voldríem que enlloc d’autopistes hi hagués autovies gratuïtes com tenen en 
altres lloc. En qualsevol moment podem fer una moció en aquest sentit i la votarem 
totalment a favor. Però posicionar-nos a favor d’aquest moviment no ho podem fer per 
una qüestió que no ens sembla correcte, tot i que evidentment cadascú que faci el vulgui i 
qualsevol de nosaltres ho podria fer de passar per allà i dir que no vol pagar. Però 
l’actuació global consistent en arribar a un lloc públic en el qual està totalment prohibit 
parar el cotxe, en el qual està totalment prohibit baixar del cotxe, en el qual hi ha una 
sèrie de prohibicions que en el moment de fer aquestes activitats, aquestes actuacions 
puntuals en dies de cap de setmana concrets que s’incompleixen tot una sèrie de normes 
no ens sembla que sigui la manera correcte com per recolzar-la públicament un 
ajuntament.  
 
Per tant, no ho votarem a favor, tot i que estem d’acord de la idea idealista que mou a 
tota aquesta gent que participa en aquest moviment. Però les activitats que fa no 
considerem que siguin com perquè nosaltres les puguem recolzar públicament. 
 
 
 
17.- INFORMACIONS, PRECS I PREGUNTES  
 
1.- Yolanda Roset: Com a informació només dir-vos que es va fer l’assemblea de 
poble, de fem Prats, basat en l’educació. En resum es va parlar molt de treball en 
xarxa, de la importància de tirar endavant un projecte educatiu de poble. Ja vaig 
passar la informació bàsica al regidor d’educació i que esperem que ben aviat 
puguem fer alguna línia conjunta per tirar endavant algunes de les actuacions que 
vem acordar. 
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Respon el regidor Jordi Batriu: Ja vaig informar a l’Alcalde i als companys 
d’aquesta reunió que havíem tingut i suposo que haurem de posar data per poder-
ne parlar a nivell de grup per veure si alguna d’aquestes línies la podem tirar 
endavant. 
 
 
2.- Montserrat Juvanteny: Voldríem demanar, ara que ja sabem que l’institut tindrà 
jornada compacta, això suposa un canvi d’hàbits per una massa important del 
nostre poble. S’ha pensat amb alguna planificació o canvi d’usos, ampliació 
d’horaris, suport d’entitats perquè puguin desenvolupar activitats i “ocupar” 
aquesta franja horària que no és lectiva? 
 
Respon el regidor Jordi Batriu: Es va comunicar això el divendres passat i per tant 
és una cosa bastant recent. Tot i això des de l’institut doncs ells mateixos van fer 
la consulta a les entitats esportives i a l’escola de música i en general a totes a 
veure si veurien amb bons ulls avançar els horaris de les seves activitats. 
D’entrada tothom va dir que sí, perquè pel mateix alumne és molt diferent acabar 
a quarts de 10 del vespre, una jornada ja prou plena, a fer-ho a les vuit o abans. 
Per tant, tothom es mostrava bastant a favor d’adaptar aquests horaris. Per altra 
banda, alguns mostraven algun matís per temes d’entrenadors, però la 
predisposició d’adaptar-se aquest horari era bastant clara per tothom. 
 
El tema de la biblioteca municipal com ja sabeu té aquest horari de 5 de la tarda a 
8 que d’alguna manera pot ajudar als alumnes que no tenen la tarda ocupada a 
disposar de la biblioteca, centre obert, casal del jovent, etc. Tots els espais 
municipals, no cal dir, estaran a la seva disposició i amb l’institut el mateix director 
fa els contactes tant amb l’Ajuntament com amb les entitats perquè no quedin 
desatesos.  
 
Intervé la Montse Juvanteny: El casal del jovent és obert cada dia? Quin horari té? 
 
Respon el Jordi Batriu: Dient que sí. A partir del 1 de juliol es fa horari d’estiu, 
dilluns, dimarts i dimecres, com cada any. I a l’hivern es obert totes les tardes de 4 
a 8. I encara que l’estiu el centre obert no estigui obert el material està a la seva 
disposició. 
 
 
3.- Ramon Font: També voldríem demanar si ens podríeu passar una memòria de 
econòmica i valorativa de les festes de Sant Joan i els Elois. Quan ho tingueu si 
ens ho podeu fer arribar. 
 
Respon la Raquel Martínez: Quan ho tinguem us ho farem arribar. 
 
 
4.- Montserrat Juvanteny: El dia de la passada amb uns quants vem comentar els 
desperfectes que hi havia hagut aquests dies. Ara que ja ha passat teniu 
quantificat tot el que hi hagut i quantificat econòmicament? 
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Respon el Pep Cruells: És una mica d’hora, però a l’institut m’ha parlat d’uns 
3.000€, que també hi van entrar, però si quantifiquem una mica això dels cables, 
piscina, la paret i l’institut, encara no ho tinc tot però ja ha arribat algun 
pressupost, podríem parlar entre 12.000 i 15.000€. 
 
Continua la Montse Juvanteny: Doncs quan ho tingueu en tornem a parlar. 
 
 
5.- Isaac Peraire: Només unes consideracions que ens ha fet arribar alguns veïns. 
En les noves entrades per la carretera nova al poble hi ha la sensació que són 
una mica amb risc, una mica complicades, simplement deixar una constància que 
notem això. Ja sé que no és culpa de l’Ajuntament ni segurament hi pot fer res, 
però que existeix aquest risc. 
 
L’altra cosa, i enllaçant amb l’entrada del camp de futbol, es veure amb la rotonda 
que passa. 
 
Respon l’Alcalde: Efectivament no tenim acció directe sobre la carretera, però si 
que hem parlat amb els que si en tenen durant aquest temps. La sortida sud 
aparentment no sembla que hi tingui que haver un especial risc, sembla. La 
sortida nord és la que d’alguna manera desemboca a la recta del camp de futbol i 
d’aquí va venir la nostra voluntat de fer la rotonda. La rotonda ja està aprovada i ja 
la faran. Quan la faran? En principi ara durant 3 o 4 setmanes la variant està 
tancada de cara a fer-hi el pont de la Font de les Coves i quan acabin el pont 
tenen intenció de fer la rotonda, probablement abans d’un mes hauria d’estar 
bastant acabada. 
 
Continua la regidora Judit Pons: Només una cosa sobre això, el tema de la 
perillositat de l’entrada no es tant la rotonda, sinó alhora d’accedir per allà amb la 
visibilitat i la velocitat a que vagin... Respon l’Alcalde dient: de moment és tot 
provisional i les pintures també inclús l’última capa de rodadura i s’ha de veure al 
final com queda. Continua la regidora Judit Pons: simplement si podeu fer res, 
però vetllar una miqueta perquè quedi el millor possible. 
 
 
6.- Judit Pons: Llavors a nivell d’informacions que han anat sortint, de Generalitat 
que les escoles de música, les escoles bressol, els centres de dia, etc. retallarien 
tota l’aportació que es feia. Si teniu previst aquí Prats com s’encarà tota aquesta 
retallada que hi haurà. 
 
Respon l’Alcalde: Ja fa algun dia s’està encarant perquè ja han baixat molt les 
aportacions, ara que es traurà en principi no. En tot cas els rumors parlarien de 
l’escola de música, que és la sembla que a la llarga o de cara a l’any que ve o 
traurien. La realitat és que a l’escola de música la subvenció era de 600€ i ara és 
de 230€. Es parla que si potser la suprimiran. En el cas concret de l’escola de 
música realment és un problema greu. És un problema que afrontem com podem, 
no podem pas deixar desemparats als pares, no els podem pas doblar la quota, 
no els hi podem pas ni augmentar en un 20%. Si que intentem racionalitzar 
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horaris perquè d’alguna manera hi hagi més classes col·lectives. Potser sou 
conscients que els professors havien demanat un augment de sou, això se’ls hi va 
treure del cap, va costar moltíssim, va costar que vosaltres se’ns fotéssiu a sobre 
d’alguna manera o que no ho fèiem prou bé, etc. Vem aconseguir no apujar-lo 
més, de moment no se’ls ha abaixat.  
 
Probablement alguna solució s’ha d’adoptar perquè actualment el professorat de 
cada hora que treballa en cobra bastant més, perquè no cal dir les vacances les 
cobra, cobra les hores extres, les pagues extres i un tant per cent d’horari no 
lectiu, tot això és molt maco però s’està convertint en insostenible. Hi ha previstes 
reunions amb l’equip directiu i amb qui convingui per buscar solucions perquè com 
a mínim la quantitat que ha d’aportar l’Ajuntament sigui bastant inferior. 
 
En el cas de l’escola bressol, la baixada ha sigut molt menys, de 1800 a 1600 
primer i després de 1600 a 1300, és important, però com que al principi teníem 
pocs alumnes i ara en tenim més, de moment la situació l’estem mantenint. A part 
els rumors parlen que hi haurà ajuda d’algun altre tipus per les escoles bressol. 
Perquè entenem que des de la Generalitat les escoles bressol és un punt bàsic, i 
encanvi les escoles de música, per molt greu que ens sàpiga a tots i per molt que 
siguin una arma cultural de primer ordre, etc., etc. En els moments que estem 
passant no és tan imprescindible com les escoles bressol. 
 
De moment amb el cas del centre de dia i l’escola bressol ho anem mantenint bé. 
L’escola de música és la que hi tenim més problemes. 
 
 
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      Secretària Accidental, 
L’alcalde  


