
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS

Identificació de la sessió

Núm.  : 7/2012
Caràcter : ordinari
Data :  19 de desembre de 2012
Horari : 19,30h a 21,45 h
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

Teresita Vila i Borés

Ordre del dia

1.- Aprovació Actes sessions anteriors
2.- Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 4/2012
3.- Aprovació del Pressupost General i Plantilla per l’exercici 2013
4.- Aprovació noms carrers
5.- Aprovació conveni urbanístic entre Trumple Invest, SL i l’Ajuntament de Prats 
de Lluçanès
6.- Declaració de no disponibilitat dels crèdits previstos al Pressupost de l’exercici 
2012 corresponents a les retribucions del personal de l’Ajuntament corresponent a 
la paga extraordinària del mes de desembre en aplicació del que disposa als 
articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012 i 22 de la Llei 2/2012
7.- Ratificació acord Junta de Govern 30-11-2012.
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8.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia
9.- Donar compte de les Juntes de Govern
10.- Mocions
11.- Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

Vistes les actes anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple de dates:

-26 de setembre de 2012
-31 d’octubre de 2012

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents acorda aprovar-les íntegrament.

2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2012

Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient núm.4 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 regidors d’ERC s’adopten els següents: 

ACORDS:

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 4/12, d’acord amb el 
següent detall:

A) SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDA CONCEPTE
PREVISIÓ 
ANTERIOR

SUPLEMENT 
CRÈDIT

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA

155,221,01 Zona pública Subministrament aigua           550,00 €           200,00 €           750,00 € 
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164,221,01 Cementiri subministrament d'aigua             60,00 €             75,00 €           135,00 € 

171,227 Parcs i jardins. Treballs altres empreses        4.800,00 €        1.000,00 €         5.800,00 € 

231,221,00 Acció social. Energia elèctrica.        3.200,00 €        2.000,00 €         5.200,00 € 

231,221,05 Acció social. Productes alimentaris             60,00 €           150,00 €           210,00 € 

231,227 Acció social. Treballs altres empreses      11.000,00 €        2.000,00 €       13.000,00 € 

312,221,01 Centre sanitari. Subm. Aigua           125,00 €             60,00 €           185,00 € 
321,212 Educació. Conservació i manteniment        8.000,00 €        3.000,00 €       11.000,00 € 
324,222,00 Escola de música. Servei telèfon           800,00 €           300,00 €         1.100,00 € 
324,227,99 Escola de música. Personal docent.      30.000,00 €        2.000,00 €       32.000,00 € 
325,221,00 Escola bressol. Subministrament energia        3.000,00 €        1.000,00 €         4.000,00 € 
334,215 Cultura. Rep. I manteniment mobiliari        1.000,00 €           400,00 €         1.400,00 € 
334,221,00 Cultura. Subministrament energia elèctrica        3.400,00 €        1.500,00 €         4.900,00 € 
334,211,01 Escoles velles (local associacions) aigua             60,00 €             60,00 €           120,00 € 
336,221,01 Museu i Ermita Lurdes. Subm. Aigua           610,00 €           315,00 €           925,00 € 
341,226 Promoció i foment de l'esport        8.000,00 €        3.500,00 €       11.500,00 € 
342,212 Piscina mpal. Manteniment        9.600,00 €        1.600,00 €       11.200,00 € 
342,221,01 Piscina mpal. Subministrament aigua        2.100,00 €        1.300,00 €         3.400,00 € 
343,221,00 Pavelló. Subministrament elèctric        5.000,00 €        1.500,00 €         6.500,00 € 
344,212 Camp de futbol. Reparacio i manteniment      11.500,00 €        1.000,00 €       12.500,00 € 

430,226 Comerç interior i turisme. Fira        8.000,00 €        2.000,00 €       10.000,00 € 

920,212 Administració. Manteniment        5.000,00 €        1.700,00 €         6.700,00 € 

920,220 Administració. Gral. Material oficina        6.000,00 €        1.000,00 € 7.000,00 €

920,221,00 Admin. Gral. Subministrament elèctric        4.000,00 €        1.500,00 € 5.500,00 €

920,222,00 Admin. Gral. Comunicacions        8.250,00 €        2.000,00 € 10.250,00 €

920,227 Admin. Gral. Treball altres empreses      48.000,00 €        5.000,00 € 53.000,00 €

920,231 Locomoció i dietes. (eleccions)        6.200,00 €           972,00 € 7.172,00 €

231,48 Acció social. Transf. Famílies i institucions        3.000,00 €        1.000,00 € 4.000,00 €

462,465 Agència de l'energia d'Osona. Desendolla't           700,00 €           390,00 € 1.090,00 €

325,64 Escola bressol. Redacció      25.884,52 €        4.840,00 € 30.724,52 €

155,619,00 Material constr. Voreres. Avda. Pau Casals      21.042,63 €       13.500,00 € 34.542,63 €

155,635 Plaques i senyalització carrers        6.800,00 €           870,00 € 7.670,00 €

151,640,01 Poum      14.616,15 €       14.405,47 € 29.021,62 €

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT       72.137,47 € 

B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS

PARTIDA CONCEPTE
SUPLEMENT 

CRÈDIT

324,47 Trasnsf. Consorci. (Centre obert) 11.570,00 €

325,221,01 Escola bressol. Subministrament aigua 90,00 €

325,221,04 Escola bressol. Vestuari. 360,00 €

332,221,00 Biblioteques i arxius. Subminist. Elèctric 1.000,00 €

920,202,00 Lloguer Dr. Grau 910,00 €

150,640 Modificació puntual Normes subsidiaries 8.328,49 €



4

344,635 Material esportiu inventariable 3.400,00 €

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 25.658,49 €

Total suplement de crèdit 72.137,47 €
Total habilitació de crèdit 25.658,49 €

TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT 97.795,96 €

A) NOUS / MAJORS INGRESSOS

PARTIDA CONCEPTE
CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR
NOUS / MAJORS 

INGRESSOS

450,01 Eleccions           972,00 € 

450,02 Trasnf. Generalitat. Serveis Socials (C.O.)       11.570,00 € 

463,00 Transferencies. Mancomunitat        2.100,00 € 

761,00 Transferencies capital. Diputació       13.400,00 € 

750,60 Generalitat. Subvenció Poum       14.405,47 € 

TOTAL NOUS MAJORS INGRESSOS       42.447,47 € 

C) INCORPORACIÓ DE ROMANENT 

ROMANENT LLIURE DISPOSICIÓ 55.348,49 €

Total majors ingresos 42.447,47 €

Baixa partides despeses 0,00 €

Romanent 55.348,49 €

TOTAL RECURSOS DE FINANÇAMENT 97.795,96 €

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.
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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: que se’ls havia 
informat  anteriorment per part de la secretaria, però que si hi havia algun 
aclariment....

Intervé el regidor Isaac Peraire dient que si tenia un parell d’aclariments: el 
341226, suplement de crèdit a esport 3500 € provinents de la Diputació de 
Barcelona, el 430226 Comerç interior turisme i fires que hi ha un suplement de 
crèdit de 2000€ com es concreta aquesta quantitat , el 920227, administració 
general treball d’altres empreses de 5000€ més , fer mostrar en acta  el 155635 
de plaques i senyalització de carrers que puja 7670€ la idoneïtat o no del 
moment a realitzar aquesta inversió i l’últim demanat també el 151640 de 
14405€ de subvenció per la redacció del POUM i 920202 de lloguer Dr. Grau, 
exactament que vol dir que lloguem el Dr. Grau?

Respon l’alcalde, no el lloguem pas el Dr. Grau, es una col·laboració que fa 
l’Ajuntament amb la Fundació no ens costa cap diner. La Fundació va comprar 
un local, concretament el local de la Caixa de Manresa el va comprar 
evidentment amb IVA i llavors per poder deduir i desgravar l’iva, 
aproximadament uns 50.000€, per poder desgravar aquest iva havia de llogar 
aquest local, es va acordar amb l’ajuntament de llogar, i el que pagués 
l’ajuntament en concepte de lloguer la fundació o retornaria en concepte de 
subvenció es un cost cero però que permet que la fundació el fet de tenir llogat 
això d’alguna manera ens estalviem que això o llogui a qualsevol botiga del que 
sigui, i que el millor es un local que pel poble pot ser d’interès per destinar-lo a 
qualsevol cosa o l’ajuntament. La Fundació el que l’interessava més era 
estalviar-se l’iva que son 50.000 € doncs es fa aquest lloguer a cost 0.

Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: i aquests 500€ ens els torna a 
l’Ajuntament? 

Respon l’alcalde: Aquests diners no marxen ni venen, teòricament marxen.

Intervé la regidora Montserrat Juvanteny: hi ha un contracte de lloguer 
entremig?

Respon l’alcalde: si, si i llavors quan tornen es destinen a pagar el mateix 
lloguer, es un cost cero tant per l’un com per l’altre.

Intervé el regidor Isaac Peraire; l’Ajuntament li fa el favor a la Fundació Dr. 
Grau per que s’estalviï aquest iva.

Respon l’alcalde; quan l’Ajuntament va decidir fer això es va fer per que aquest 
local que pot ser d’utilitat pel poble, be sigui, pel mateix ajuntament o sigui en 
qualsevol concepte, podria haver-hi la biblioteca ,per exemple si hi hagués una 
subvenció per fer-la, hi podria haver les instal·lacions del Consorci del 
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Lluçanès, si el Consorci vingués a Prats i podria haver qualsevol necessitat del 
poble, en canvi, si això es lloga en un “bazar” de tot a 100, per exemple doncs 
entenem que el poble perdria aquest local situat al millor lloc de la població. Si 
la Fundació Dr. Grau ha estat d’acord a renunciar a un preu de lloguer per un 
local de qualsevol activitat, conforme només pel fet de poder retornat l’iva, ens 
va semblar que podíem col·laborar.

Intervé el regidor Isaac Peraire; per tant està a disposició de l’ajuntament.

Intervé l’alcalde; el local està amb “stand by”, llavors si l’ajuntament decidís que 
el mateix ajuntament o alguna altra Corporació relacionada, fos d’interès per la 
població llavors els tractes se suposa que haurien de ser uns altres.

Continua el regidor Isaac Peraire; un local comercial també es d’interès pel 
poble, per tenir aquest local sense tenir-hi res, ni tant sols un projecte, potser 
algun dia ens posarem d’acord en el tema edificacions i espais municipals, es 
el tercer lloc que diem per situar-hi la biblioteca, es una mica de desorientació, 
gràcies per l’explicació.

Continua l’alcalde; una subvenció del POUM, be el POUM s’està pagant , 
conforme ells van entregant coses i en aquest cas, aquests 14.000€, estem 
acabant el document de cara a l’aprovació provisional.

Plaques i urbanització de carrers, augmenta en 870€ be hi ha plaques que 
estaven espatllades des de feia anys, no sé si es una inversió tant mal feta, 
això es opinable. D’inversions al cap de l’any se’n fan moltíssimes, aquesta es 
una d’elles.

L’administració General de Treball aquest 5.000.000€.

La fira s’ha augmentat en 2000€ eren 8000 ara son 10.000€

La promoció i foment de l’esport aquests 3500 € una subvenció que es va rebre 
de la Diputació.

3.- APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA PER L’EXERCICI 
2013

Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 
econòmic 2013, així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal 
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb l’establert en els 
articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI 
de la Llei 39/1988.



7

Vist l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària del que se’n desprèn que la situació és 
de compliment de l’estabilitat pressupostària.

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 pressupost general de l’Ajuntament, per a 
l’exercici econòmic 2013, juntament amb les seves bases d’execució, el resum 
per capítols del qual és el següent:

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 786.830,00€
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 888.260,00€
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres     31.500,00€
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents   78.470,00€   
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals 568.875,69€
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers 112.000,00€
TOTAL: 2.465.935,69€

ESTAT D’INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes 800.950,00€
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes   25.000,00€
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ing.                    928.169,93€
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 708.800,76€
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials     3.015,00€

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL: 2.465.935,69€
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Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els 
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, 
segons la relació següent:

PLANTILLA DE PERSONAL 2013

A) FUNCIONARIS DE CARRERA

1.- Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Denominació Nombre Vacants Dedicació Grup

Subescala
1.1. Secretaria - Intervenció

1 1 Complerta A1

2.- Escala d'Administració General 
Denominació Nombre Vacants Extingir Dedicació Grup

Subescala
2.1. TAE

1 1 - Complerta A1

Subescala
2.2. Administrativa

3 1 - Complerta C1

Subescala
2.3. Auxiliar

1 0 1 Complerta C2

Subescala
2.4. Subalterna

2 0 0 Complerta AP

B) PERSONAL LABORAL 

Grup Denominació Nombre Vacants Extingir Dedicació
AP Operaris Manteniment Vies Públiques 3 1 0 Complerta

AP Operari Manteniment Espais Públics 2 0 0 Complerta
AP Operari Manteniment Sala Polivalent 1 0 0 Parcial
AP Personal de neteja 3 1 0 Complerta
AP Operari deixalleria 1 0 0 Parcial
C2 Treballadores familiars 2 0 0 Parcial
C2 Auxiliars Turisme 2 0 0 Parcial
C2 Recepció Consergeria 1 0 0 Complerta
C2 Auxiliar Escola Bressol 1 0 0 Parcial
C1 Atenció ciutadà 1 0 0 Complerta
C1 Tècnic joventut 1 0 0 Complerta
C1 Auxiliar arxiu 1 0 0 Parcial
C1 Tècnic Escola Bressol 2 1 0 Complerta
A2 Tècnic Turisme 1 0 0 Complerta
A2 Tècnic gestió 1 0 1 Complerta
A2 Professors escola de música 7 2 0 Parcial
A2 Directora Centre de dia 1 0 0 Complerta
A2 Infermera 1 0 0 Parcial
A2 Professora Escola Bressol 2 1 0 Complerta
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Tercer.- Exposar al públic el pressupost general per al 2013, les bases 
d’execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, 
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de la presentació de reclamacions 
pels interessats.

Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es 
presenti cap reclamació.

Cinquè. Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat 
de Catalunya.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: tinc una memòria que 
es pot llegir, el pressupost ja ens ho ha anat repetint cada any, diem que es un 
pressupost adequat, els pressupostos que hem anat fent, s’han fet moltíssimes
coses i hem anant reduint el deute.

Es llegeix la memòria adjunta al pressupost.

Intervé el regidor Isaac Peraire; no esperàvem que una de les coses, tan 
important com es el pressupost d’aquest poble tingués el tracte de menyspreu 
que has tingut alhora d’exposar-ho, en tot cas, us donem la oportunitat de que 
podeu explicar quin objectiu i quin criteri respon per l’any que ve.

Replica l’Alcalde; be els pressupostos se solen elaborar anualment a base de 
mirar el pressupost anterior, durant l’any que es pot fer mirant els ingressos i 
despeses que hi ha hagut l’any anterior i mirar-los de quadrar que com be 
sabeu o saben els que ocupaven el vostre lloc abans, no es sempre ben fàcil, a 
part d’això hi han les inversions. En el cas de les inversions habitualment es 
necessiten subvencions per fer.-ho perquè els ingressos corrents de 
l’ajuntament i les despeses corrents, la feina de quadrar-ho i a més no hi ha 
diners per quadrar-ho, no es poden fer grans inversions, llavors alhora de fer 
inversions has de saber quines subvencions et venen. En el cas de fer aquest 
pressupost  ja demanades les subvencions a Xarxa de la Diputació, que ja se’n 
va parlar i ara hi ha convocat el PUOSC de la Generalitat, -que també s’ha de 
demanar- un  cop se sàpiga, be la Diputació de moment no ha contestat però 
no tardarà a haver-hi la mesa de concertació es que el que s’ha demanat des 
d’aquí doncs et vindran els de la Diputació i haureu de negociar quina part de 
cada cosa es pot finançar. A la que se sàpiga les subvencions que hi hauran, 
es quan i podrien haver més inversions. Les prioritats del que s’intentarà fer en 
aquest any i en els anys següents des d’aquest equip de govern estan més en 
la petició de subvencions a la Diputació i a la Generalitat que es farà que no 
pas, aprovar un pressupost que bàsicament el 90% ja ve donat per unes 
despeses anuals com hem parlat altres vegades, i això Isaac, em sap greu que 
o tractis amb menyspreu, perquè de menys preu cap ni un, es la realitat dels 
números, llavors torno a dir les prioritats municipals en quan a inversions 
depenen mes de les subvencions que es van demanar, llavors en el moment de 
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demanar subvencions a la Diputació tenen una sèrie de prioritats que en el 
equip de govern li va semblar millor pel poble i ara en el moment que es 
demanin pel PUOSC es el mateix, en quan aquí les úniques inversions com 
s’ha dir, bàsicament es la UA7 ja sabeu que s’ha negociat i s’ha tirat endavant, 
concretament avui hi haurà un sobrevingut, perquè ahir es va fer la reunió de la 
mesa per adjudicar l’obra, i avui hi haurà la proposta per a l’adjudicació , 
aquesta es una de les inversions més important , l’altre inversió, que ja l’havíem 
posada l’any passat es la de l’Orient , la tornem a posar per l’any que ve, de 
moment d’inversions importants no tenim diners per posar-n’hi més, a la que hi 
hagi aprovat la xarxa i el PUOS se n’hi podran posar més.

Replica el regidor Isaac Peraire; estem preocupats perquè seguim sense tenir 
aquestes respostes, tot i donant la facilitat perquè hi fos, els criteris no son 
gestionats segons l’any passat, nosaltres creiem que el pressupost ha de 
marcar la línia política i estratègica del que fa l’ajuntament, les dues inversions 
que més destaques ja hi eren l’any passat, la UA7 també ja hi era. Llavors 
nosaltres mirant els números i donant la importància que es mereix el 
pressupost hem fet un buidatge, llavors trobem que informació turística i 
econòmica comercial que ja vam remarcar-ho l’any passat i tornarem sempre 
que faci falta, 11.500€ que al costat de despeses diverses, d’acord que alguns  
conceptes  ja entenem que a vegades s’ha de fer per quadrar el pressupost i 
per tenir una partida oberta en aquests temes encara que no ho sembli ja hi 
entenem una mica però hi ha diverses hi ha 100.950€, en promoció turística i 
econòmica 11.500€ que 8500€ dels quals ja estan compromesos en Fira de 
Santa Llúcia, Sant Jaume, Mercat del rebost, en queden 3000 en promoció
turística, acció social 25.600, 8000 dels quals son por la Festa de la gent gran, 
si que hi ha partides que comparat amb tot això son realment preocupants, una 
de les coses que també volíem posar damunt la taula son 3700€ que sumen el 
que destina aquest pressupost a la oficina del DAMM, cosa que estem molt 
contents de que puguem tenir-la aquí, però ens a sembla que nosaltres, com ja 
vam demanar llavors, hauríem de ser capaços de que aquesta despesa que 
suposa per l’Ajuntament en una servei que va més enllà del poble, potser trobar 
la via de que no sigui només despesa nostra, tot plegat nosaltres evidentment i 
com ja sabeu votarem que no a aquest pressupost per tots aquests motius que 
he dit, perquè no marquen cap objectiu clar, cap objectiu per l’equip de govern, 
tot i haver provat de que el poguéssiu explicar, per què no aposta per cap 
política clara, tampoc pel poc que podem fer com a ajuntament, de promoció 
econòmica i turística comercial essent un poble en que això som rics en teixit 
comercial i potencialitats turístiques ho podríem ser més, industrial evidentment 
ni apareix, les inversions més importants venen de l’any passat estem a 
l’espera de que passa amb les subvencions, tampoc amb el tema de 
l’estructura d’ingressos, recordem que nosaltres vam proposar fer una comissió 
de treball per mirar de treballar aquest tema, potser hauríem pogut treure més 
ingressos o diferents, per tant nosaltres tampoc podem votar a favor, es un 
cúmul de despropòsits que fan que nosaltres no podem donar suport a aquest 
pressupost  de l’ajuntament pel 2013, i encara que ja ho sabeu o tornem dir i o 
tornem a tenir clar i o explicar i o direm allà on sigui i ens posarem a disposició 
d’explicar-ho i d’ajudar a l’equip de govern, per que com deia estem preocupats 
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per que un equip de govern com el de l’ajuntament com el nostre no marqui 
objectius i criteris en una eina tant important com han de ser els pressupostos, 
per tant votarem en contra.

Intervé l’alcalde dient; potser que aprenguem que no només els pressupostos 
marquin les prioritats d’un poble

Intervé la regidora Raquel Martínez; el tema de promoció econòmica per molt 
que no hagi sorgit en els pressupostos, el que tenim preparat es un projecte 
que facilités una mica la creació d’empreses. Des del Consorci es dona
assessorament  i servei i faciliti, no donar diners, si no subvencionar l’import de 
les taxes que hi ha des de l’ajuntament.

Intervé la regidora Montserrat Juvanteny; ja ho entenc però vam aprovar unes 
taxes que crec que es podia haver contemplat allà, si teniu previst fer-ho en un 
futur, doncs haurem de fer un ple.

Intervé el regidor Isaac Peraire; per això demanem criteri i planificació, perquè 
llavors passen coses com aquesta.

Replica la regidora Raquel Martínez; no crec que sigui per planificació la idea es 
bona.

Replica el regidor Isaac Peraire; però si hi hagués un grup de treball, això hagués 
anat perfecte.

4.- APROVACIÓ NOMS CARRERS

Vistos els noms existents de carrers del municipi de Prats de Lluçanès.
Atès que hi ha carrers que s’haurien de modificar per adaptacions gramaticals 
d’acord amb les normes de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis regidors de CIU i cinc 
abstencions dels regidors d’ERC s’adopten els següents:

ACORDS

Primer.- Modificar  els noms dels carrers següents:

NOM ACTUAL NOM MODIFICAT
c/ dels Albers Carrer dels Àlbers
c/ Andreu Antich Carrer del Mossèn Andreu Antich
c/ Aragó Carrer de l'Aragó
c/ de la Bonasort Carrer de la Bona Sort
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c/ Bonavista Carrer de la Bonavista
c/ Bruc Carrer del Bruc
Plaça cal Xiquet Plaça de Cal Xiquet
Cantó del Botiguer Cantó del Botiguer
Plaça Catalunya Plaça de Catalunya
c/ Cinc de Febrer Carrer del Cinc de Febrer
c/ de la Coma Carrer de la Coma
c/ Dr. Trullas Carrer del Doctor Trullàs
c/ de les Escoles Carrer de les Escoles
c/ de l'Escorxador Carrer de l'Escorxador
c/ de la Font Carrer de la Font
c/ de l'Hospital Carrer de l'Hospital
c/ Isidre Castells Carrer del Mossèn Isidre Castells
c/ Josep Cirera Carrer de Josep Cirera
c/ les Saleres Carrer de les Saleres
c/ de la Lira Carrer de la Lira
Passeig del Lluçanès Passeig del Lluçanès
c/ Major Carrer Major
c/ Manresa Carrer de Manresa
c/ de Sant Marçal Carrer de Sant Marçal
c/ Mateu Garreta Carrer de Mateu Garreta
c/ Mestre Pecanins Carrer del Mestre Pecanins
c/ mossén Jaume 
Mugosa Carrer del Mossèn Jaume Mugosa
c/ mossén Josep Valls Carrer del Mossèn Josep Valls
c/ Montseny Carrer del Montseny
c/ Montserrat Carrer de Montserrat
c/ dels Munts Carrer dels Munts
c/ Nou Carrer Nou

Plaça Nova Plaça Nova
c/ Pagesia Carrer de la Pagesia
Avda. de Pau Casals Avinguda de Pau Casals

c/ Pelegri Casades Carrer de Pelegrí Casades
c/ Pica d'Estats Carrer de la Pica d'Estats
c/ Pirineu Carrer del Pirineu
c/ Plangivert Carrer de Plangibert
Avda. de Pompeu Fabra Avinguda de Pompeu Fabra
c/ del Pont Carrer del Pont
Carretera de Prats a 
Sabadell Carretera de Sabadell
Avda. de Rafael 
Casanova Avinguda de Rafael Casanova
c/ de la Reforma Carrer de la Reforma
c/ de la Resclosa Carrer de la Resclosa
c/ Reverenda Caterina 
Corominas

Carrer de la Reverenda Caterina 
Corominas

c/ Sant Jordi Carrer de Sant Jordi
c/ Sant Pere Carrer de Sant Pere
c/ Serrat del Peric Carrer del Serrat del Peric
c/ Serrat del Sol Carrer del Serrat del Sol
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c/ Sorribes Carrer de Sorribes
c/ de Vic Carrer de Vic
c/ Sant Feliu Carrer de Sant Feliu Sasserra
Plaça Vella Plaça Vella
Carretera de Vic a 
Gironella Carretera de Vic a Gironella
Plaça de la Roca Xica Plaça de la Roca Xica
c/ Raurell Carrer del Raurell
Carretera de Pinós Carretera de Pinós
c/ Perafita Carrer de Perafita
Plaça Perot 
Rocaguinarda Plaça de Perot Rocaguinarda
Plaça Països Catalans Plaça dels Països Catalans
c/ Olost Carrer d'Olost
c/ Orient Carrer de l'Orient
c/ Oristà Carrer d'Oristà
Plaça de les Monges Plaça de les Monges
c/ Miquel Soldevila Carrer de Miquel Soldevila
Plaça de l'11 de 
Setembre Plaça de l'Onze de Setembre
c/ Alpens Carrer d'Alpens
c/ Barcelona Carrer de Barcelona
Plaça can Claus Plaça de Can Claus
Passeig del Fort Passatge del Fort
c/ Francesc Mirambell Carrer de Francesc Mirambell
c/ de Vicenç Pinella Carrer de Vicenç Piniella
c/ Marcel·lí Gonfaus Carrer de Marcel·lí Gonfaus
c/ Maria Trulls Carrer de Maria Trulls
carreró Mateu Carreró de Cal Mateu
c/ del Mercat Carrer del Mercat
c/ Llucà Carrer de Lluçà
c/ Josep Galceran Carrer de Josep Galceran
c/ Roca d'Ambràs Carrer de la Roca d'Embràs
c/ Baix Església Carrer de Sota l'Església
c/ can Grill Carrer de Can Grill
c/ Canigó Carrer  del Canigó
c/ Indústria Carrer de la Indústria
c/ Sant Andreu Carrer de Sant Andreu
c/ Sant Quirze Carretera de Sant Quirze
c/ Santa Eulalia Carrer de Santa Eulàlia de Pardines

Segon.- Publicar anunci al BOP i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament 
durant el termini de 15 dies, cas de no haver-hi al ·legacions s’entendrà 
aprovada definitivament la modificació.

Tercer.- Comunicar aquests acords a INE, a la Diputació de Barcelona, Padró 
d’Habitants, Organisme de Gestió Tributària i al Centre de Gestió Cadastral, 
per tal d’adaptar els nous noms.
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Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’alcalde dient; era una tasca que 
quedava pendent de feia molts anys que els noms dels carrers, els noms dels 
carrers es van fer en el seu moment es van anar modificant però hi ha totes unes 
normes gramaticals posades per la Generalitat, posades per l’Institut d’Estudis 
Catalans que poder no es contemplaven i llavors una de les tasques que hi havia 
pendents en aquest ajuntament era això posar correctament els noms dels 
carrers, això vol dir , que com podeu comprovar no se’n ha canviar cap, no son 
canvis son adaptacions a la normativa, potser si que hi ha un cas concret em 
sembla el carreró del Mateu que ara es carreró de Cal Mateu, sembla més 
correcta perquè allà hi havia la casa, canvi no n’hi ha cap son simplement 
adaptacions. Se’n van aprovar una primera tongada en el moment en que, s’han 
fet noves plaques en aquest moment ja es va fer una tongada de noms.

Seguidament l’alcalde llegeix els acords.

Intervé la regidora Montserrat Juvanteny; el grup d’esquerra estem d’acord amb la 
regularització de tots els noms, creiem que es una manera d’endreçar tota la 
nomenclatura,  podríem discutir la manera en que s’ha fet , si amb uns criteris de 
la Generalitat, de l’Institut d’Estudis Catalans, però ens hagués agradat que 
s’hagués obert un procés participatiu, perquè entenem que hi ha tota una altre 
sèrie de criteris que malgrat ho haguem ordenat gramaticalment, com poden ser 
noms propis de persones ens uns casos en que si es fan servir els tractaments 
protocol·laris i en els altres no, i serien en el cas de tractaments protocol·laris 
eclesiàstics, que abans no hi eren i ara si que i son de la mateixa manera que 
fèiem servir el tractament protocol·lari de mossèn també es podria fer servir el de 
senyor, senyora, després aquest criteri no se amb que s’ha basat.

Respon l’alcalde; hi ha sèrie de noms que habitualment es pronuncien de 
determinada manera, doncs el mossèn Isidre Castells, habitualment es considera 
que es el mossèn  Isidre castells, en canvi el Josep Cirera, que no es el músic, si 
no que era un industrial de Prats doncs mai ningú, deia l’industrial Josep Cirera, si
no que era Josep Cirera, el cas dels doctors , el “bos populi” els a sol nomenar 
doctors, Dr. Grau, el Dr. Larrea, en aquest cas, el Dr. Trullàs, etc... perquè en el 
cas del Dr. Trullàs, perquè se li diu Dr. Trullàs i en el cas de Josep Cirera no se li 
diu industrial Josep Cirera , doncs es un cas de criteris i llavors s’ha optat per 
aquest criteri.

Intervé la regidora Montserrat Juvanteny; sembla poc fonamentat, per això 
entenem de que potser el costum com la gent o sol dir i o sol conèixer impera més 
que no decidir d’una manera taxativa, els que tenien un càrrec eclesiàstic, que fins 
ara no hi era.

Intervé l’alcalde; no es els que només tenien un càrrec eclesiàstic, el Dr. Trullàs 
no es cap càrrec eclesiàstic.

Intervé la regidora Montserrat Juvanteny; però jo em refereixo a aquests altres de 
carrer Dr. Trullàs ja s’anomenava, el que passa es que estava abreviat, s’ha 
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corregit gramaticalment, em refereixo als càrrecs eclesiàstics de mossèn que a la 
majoria de casos si que ja hi eren els que no hi eren s’hi han afegit. 

Intervé l’alcalde; no es exacte, perquè ja hi havia el Mossèn Jaume Mugosa i 
Mossèn Josep Valls diguem el que no era correcta probablement, torno a repetir 
com sempre he dit tot es opinable, per això votem, però em sembla que el que 
estava malament era que alguns mossens s’anomenessin mossens i alguns altres 
no el tractament popular d’un capellà sempre ha sigut mossèn i en aquest cas 
s’ha unificat i se’ls hi ha dit mossèn a tots els que ho son.

Intervé Montserrat Juvanteny; ha sigut una decisió de l’ajuntament?

Respon l’alcalde; com ja vaig dir es va fer una comissió

Replica Montserrat Juvanteny; no en sabia res

Respon l’alcalde; formada per persones, com la filòloga Lluiseta Cirera, l’ 
historiador i estudiós local Ramon Masramon, i l’estudiós local Xavier Cortada i 
l’alcalde, jo diria que ho vaig dir, o potser era a la comissió, però juraria que ho 
vaig dir, em feríeu mirar les actes, es igual, si no s’havia dit aquí, en algun lloc es 
va dir seguríssim, potser era una Junta de Govern, no Junta de Govern, no si de 
cas a la comissió informativa del ple. Doncs es va crear una comissió de gent que 
al llarg dels anys s’havien dedicat d’alguna manera precisament a història o a 
coneixements locals i d’una banda amb les normes de la Generalitat, amb les 
normes de la normalització lingüística d’Osona que es la que ens correspon i amb 
l’opinió d’aquests senyors i senyores doncs es van adaptar simplement els noms.

Replica el regidor Isaac Peraire; els qui no surten son l’equip d’esquerra

Respon l’alcalde; la comissió és opinable teòricament era diguem-ne entre 
cometes d’experts no de polítics, jo no sé si és vanitat o al contrari creure que jo 
que tota la vida m’he dedicat a aquestes coses doncs jo també hi era en aquesta 
comissió potser no tant com a lingüista

Intervé el regidor Isaac Peraire; és vanitat

Segueix l’alcalde; si jo hagués pensat que qualsevol altre membre de l’equip de 
govern o de l’equip de l’oposició doncs podia aportar lingüísticament més de 
qualsevol nom, (per que bufes??) 

Respon el regidor Isaac Peraire; doncs perquè aquesta explicació última ha set 
molt estranya, perdó eh?, però que algú que tens al costat per exemple, poder 
que en parlem.

Intervé l’alcalde; si es tractés de vaques purines potser, si es tracta de qüestions 
d’història local i de noms de carrers que se’n deriven, penso que alguna cosa hi
puc dir , penso, es molta vanitat això? 
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Respon al regidor Isaac Peraire; felicitats

Respon l’alcalde; no felicitats, però perquè ets així Isaac?

Respon el regidor Isaac Peraire; estic molt orgullós de ser així, ja està, que vols 
que et digui, vaja pregunta

Intervé l’alcalde; Però a veure, perquè dius que soc vanitós perquè? en que et 
bases?

Intervé la regidora Montserrat Juvanteny; tenim informe de la Comissió? 

Respon l’alcalde; no

Tenim tota una sèrie de correus, algun dubte que hi havia el vam anar passant, 
però un informe final no el tenim.

Intervé la regidora Montserrat Juvanteny; aquí hi son tots els noms?

Respon l’alcalde; si qui hi son tots; això si que es pot aclarir no es que aquí hi 
hagin els que s’han canviat i els que no, aquí hi ha tots els noms dels carrers de 
Prats.

Intervé la regidora Judit Pons; s’ha comentat amb els veïns dels carrers que se’ls 
hi canvia el nom?.

Respon l’alcalde; no, no s’ha comentat.

Hi ha per exemple un cas que s’ha allargat bastant el nom i que afecta amb el Sr. 
Peraire, que es el carrer de Santa Eulàlia, per diferenciar-ho, perquè hi ha dues 
Santes Eulàlies al voltant de Prats, va semblar de posar Santa Eulàlia de 
Pardines, que és el que és, llavors el qui vulgui posar l’adreça posarà carrer de 
Santa Eulàlia de Pardines, que posi el que vulgui, però va semblar de posar-ho 
per diferenciar-ho de Santa Eulàlia de Puigoriol.

5.- APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC ENTRE TRUMPLE INVEST, S.L. I 
L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS

Vist el Conveni signat d’una part el Sr. Lluís Vila i Vilalta, alcalde-president de  
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i de l’altre el Sr. Francesc Xavier Bertran 
Giménez, en representació de la mercantil Trumple Invest, S.L., per a la millora 
de l’espai físic que ocupava l’antiga fàbrica de Hilados y Tejidos Puigneró, SA.

Vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal Sr. Ferran Besa i Subirats.

Vist l’informe emès per la secretària interventora.
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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 cinc vots en 
contra dels regidors d’ERC, s’adopten els següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el conveni urbanístic subscrit amb TRUMPLE 
INVEST, S.L.   

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; explica que com ja s’ha 
comentat vàries vegades s’ha arribat a un acord que l’ajuntament de Prats de 
Lluçanès, tingués un benefici d’unes instal·lacions que es consideren
absolutament  impossible de canviar radicalment l’ús per tant es va negociar , es 
arribar a un acord, no se si el regidor d’urbanisme ens en pot fer quatre cèntims.

Per part de l’alcalde és llegeixen els acords

Intervé el regidor Josep Cruells dient; el tema Puigneró ha sigut un tema que ens 
ha portat bastant temps, dir Puigneró vol dir Trumple , l’empresa que va comprar 
l’antiga Puigneró. L’antiga Puigneró era una parcel·la única industrial tal com diu 
la qualificació a les NSP, havia de ser una sola industria, llavors això es va mirar 
amb els propietaris es van fer uns estudis, per enderrocar totalment, però resulta 
inviable, això val tants diners enderrocar que es inviable totalment, hem de 
comptar que totes les teulades son d’uralita, avui treure l’uralita ja sabem tots el 
que val, estem parlant de 60 o 70 € m2 a llavors be urbanísticament i de comú 
acord amb els propietaris, els tècnics municipal i l’equip redactor s’ha fet industrial 
compartit, o sigui passar de parcel·la única a pluriindustrial, que vol dir això?, 
doncs vol dir que permetria cinc empreses amb un mínim de 1000 m2 per nau, o 
sigui per activitat , cinc activitats diferents, tots som conscients que les entrades, 
no son un lloc que es puguin fer moltes entrades, però llavors urbanísticament 
amb això, de comú acord amb l’equip redactor s’ha pogut fer pluriindustrial i el dia 
de demà o més aviat possible pogués donar-hi una viabilitat que aniria be per tot. 
Que vol dir això? Que canviï evidentment el poble, l’ajuntament , hi ha d’haver-hi
unes cessions s’han fet a nivell de diners, per que no et podien fer cap cessió a 
nivell de terreny perquè el que es Trumple es ven be el que està edificat, no et 
podien fer una cessió de terreny al menys, i de comú acord doncs vam acordar 
unes quantitats i en total Trumple ingressarà a l’ajuntament de Prats 170.000€ 
dels quals 40.000€ han sigut ja ingressats en el moment de la signatura del 
conveni, la 10.000€ restants es faran a l’aprovació del POUM i la resta en quatre 
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anys, això doncs permetrà solucionar d’una vegada per totes i donar una viabilitat 
a nivell industrial aquesta quantitat de m2 que hi ha que no s’hi veia sortida per 
cap banda i no donava per enderrocar i fer-ho urbanísticament. D’aquesta manera 
si passés una mica aquesta crisi podria permetre venir alguna empresa. Som 
conscients que l’estructura que tenen aquestes naus es complicada perquè ja 
sabeu tots que hi ha algun lloc que els “tetxos” son baixos hi han algunes 
estructures de fusta encara, però hi ha llocs que es pot donar alguna activitat que 
en el seu moment, quan funcionava una empresa de mobiliari s’havia anat a mirar 
i es podria donar una activitat sense cap mena de problema, total, queda 
pluriindustrial amb capacitat per a cinc empreses.

Intervé el regidor Isaac Peraire; si se’n generen bastants dubtes, primer perquè  
170.000€ i no 630.000€? o 50.000. La quantitat com s’arriba a aquesta i 
l’ajuntament que en vol fer d’aquesta quantitat?.

Respon el regidor Josep Cruells; Be en aquests moments ni 500.000 ni 600.000, 
mes o menys. En el moment que fas pluriindustrial, hi ha uns tants per cents, 
llavors això es una cosa que estava consolidat, per tant no es una urbanització 
nova que hi pot haver el 20% per equipaments, el 20%  zona verda, 30% de vials 
etc... era una cosa consolidada i que per tant els tants per cents, variaven a la 
baixa, i en el moment que estem amb una crisi brutal que no hi ha viabilitat per 
enlloc, nosaltres hem considerat que ja no es tracta d’aquesta quantitat, es tracta 
de donar una viabilitat a una cosa que està tancada i que desgraciadament fa 
anys que està tancada. Aquesta quantitat es significativa però que en aquests 
moments una empresa que li puguin fer això que ho tingui tancat i que a més a 
més es faci càrrec de donar-te aquests diners, jo penso que ha sigut una 
negociació molt bona per l’empresa, per l’ajuntament i pel poble. Primera per que 
a l’empresa se li ha donat la possibilitat de poder fer això, segona pel poble a 
nivell de quines empreses poden venir depèn de quines i tercera que l’ajuntament 
podrà anar ingressant algun cèntim que es el que fa falta.

Intervé el regidor Isaac Peraire; has dit que enderrocar no es pot perquè costa 
molt ja sabem tots el cost que te pel sostres que son. Igualment que no es pugui 
enderrocar, sabem que aquest canvi urbanístic el que canvia es l’estat de les 
naus, i sabem que l’estat de les naus es bastant complicat o no es gaire bo, 
perquè potser ja hi hauria activitat, si no es pot enderrocar , suposo que hi haurà 
d’haver una inversió molt gran abans no si posi alguna empresa, ser que ara em 
pots dir que això serà problema del qui si vulgui posar però no treu que existeix 
aquest problema l’estat de les naus de Puigneró es realment molt deteriorat, o 
anem equivocats?

Respon el regidor Josep Cruells; un segon i acabo, hi has anat últimament a la 
planta? 

Respon el regidor Isaac Peraire; a tot arreu no

Respon el regidor Josep Cruells; la planta baixa està neta s’han obert unes 
claraboies per donar llum a disposició de fer-hi el que calgui. Data d’avui hi ha 
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moltes naus, ja no parlem de Vic o Manresa a peu d’autopista a uns preus 
irrisoris, ho sabem tots i hem de ser conscients. I aquí potser per un tipus 
d’activitat podria anar be i l’empresa està disposada a llogar-ho a molt baix preu i 
estan treballant amb el tema perquè es una cosa que son els seus diners i que 
sabem que allò no son unes naus de 5 m i que ens ho haurem de menjar tota la 
vida, es així de clar. Llavors s’hi ha donat una viabilitat, ja sabem que estan com 
estan però de dintre s’hi ha gastat diners, ho han netejat tot, han reparat el terra, 
han fet claraboies, déu n’hi do el que han fet .

Intervé el regidor Isaac Peraire; encara sobre aquest tema, també voldríem 
demanar una altre cosa, perquè un conveni urbanístic si estem redactant el 
POUM?.

Respon l’alcalde; un conveni urbanístic per poder-lo incorporar en el POUM, tal 
com s’ha fet amb altres zones i altres espais.

Contesta el regidor Isaac Peraire; la resposta es la que esperàvem i nosaltres 
també us donarem la que espereu, que això per nosaltres ja serà el POUM de la 
vergonya. Una vegada més estem fent un POUM a cop de convenis i en uns llocs 
prou significatius com per no haver de decidir-ho en unes reunions com m’has dit 
que hi havia tècnics municipals, el POUM ha de ser una altre cosa que no pas un 
projecte o un document a cops de conveni, per tant i votarem en contra
  

6.- DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS PREVISTOS AL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012 CORRESPONENTS A LES 
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A 
LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE EN APLICACIÓ DEL 
QUE DISPOSA ALS ARTICLES 2 DEL REIAL DECRET LLEI 20/2012 I 22 DE 
LA LLEI 2/2012.

Vista la nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a l’aplicació per les entitats locals del que es disposa en els articles 2 
del Reial decret llei 20/2012 de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària 
i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de pressupostos generals 
de l’Estat per a aquest exercici.

Atès que l’apartat 1 del citat article 2 del Reial decret llei 20/2012, “Paga
extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic”,
estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals de 2012 del
personal al servei del sector públic, en l’import corresponent a la paga
extraordinària a percebre en el mes de desembre, en els següents termes:

“L’any 2012 el personal del sector públic definit en l’article 22.1 de la
Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat, veurà
reduïda les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en
el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga
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extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues
addicionals equivalents d’aquest mes”.

Addicionalment, l’article 22 de la Llei 2/2012, de pressupostos generals de 
l’Estat per 2012, estableix en el seu apartat 2, que: “L’any 2012, les retribucions 
del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011, en termes d’homogeneïtat 
per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal 
com a l’antiguitat del mateix”.

Vist que aquestes normes tenen caràcter bàsic, de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 149.1.13a i 156 de la Constitució.

Vist que l’aplicació del que es disposa en les mateixes, obliga a les Entitats 
locals, igual que a la resta del sector públic, a complir amb una triple obligació 
en relació a les retribucions a percebre, en l’any 2012, pel personal al seu 
servei:

1) Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de
complement de destinació o equivalents, corresponents al mes de
desembre.

2) Reducció de les retribucions anuals previstes, en l’import
corresponent a les citades pagues.

3) Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en
el present any, no superin, en cap cas, i en termes d’homogeneïtat,
els abonats l’any 2011, minorats en la quantia de les pagues a
suprimir.

Vist que l’adopció d’actes o acords que suposin l’increment de qualsevol
concepte retributiu (productivitat, incentius al rendiment, etc), tals com a
modificacions pressupostàries aprovades per transferir crèdit des d’altres
capítols del pressupost al capítol 1 “despeses de personal”, que tinguin com a
efecte l’incompliment de les obligacions indicades anteriorment, podran ser
objecte d’impugnació, a l’empara del que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa aplicable, per
tractar-se d’actes dictats amb infracció de l’ordenament jurídic vigent.

Vist que segons l’apartat 4 del citat article 2 del Reial decret llei 20/2012, “les
quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues
addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents d’acord
amb el que es disposa en aquest article es destinaran en exercicis futurs a
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes de segur col·lectiu
que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció a 
l’establert en la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i en els termes i amb l’abast que es determini en
les corresponents lleis de pressupostos”.
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Aquest apartat estableix l’obligació de:

1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per a 
l’abonament de les citades pagues.

2) Afectar aquests crèdits al fi que en el propi article es cita (aportacions a
plans de pensions o similars), sense que puguin destinar-se a cap altre
objecte, ni en aquest exercici, ni en exercicis futurs. A fi de declarar com 
no disponibles aquests crèdits, la immobilització dels quals i destinació 
ha establert la Llei, les Entitats locals haurien de dictar, per l’import 
corresponent, acord de no disponibilitat, de conformitat amb el que es 
disposa en l’article 33 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, segons el 
qual:

3) 1. “La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual 
s’immobilitza la totalitat o part del saldo de crèdit d’una partida 
pressupostària, declarant-ho com no susceptible d’utilització.

2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, 
però amb càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se 
autoritzacions de despeses ni transferències i el seu import no podrà ser 
incorporat al pressupost de l’exercici següent.

3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la 
seva reposició a disponible, al Ple de l’entitat”.

Vistos els càlculs efectuats en què és posa de manifest que els crèdits 
previstos per l’abonament de les citades pagues es quantifiquen en 27.958,05€ 
al pressupost de l’Ajuntament. 

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.- Declarar no disponibles els crèdits relacionats a continuació:

Aplicació 
pressupostària Concepte Import
155,130,00 Vivenda i Urbanisme. Vies públiques 1.371,41 €
162,130,00 Benestar Comunitari. Tractament de residus 349,42 €
163,130,00 Benestar Comunitari. Neteja viaria 2.309,08 €
169,130,00 Benestar Comunitari. Altres serveis 817,72 €
171,130,00 Medi Ambient. Parcs i Jardins 1.353,70 €
231,130,00 Acció social. Serveis Assistèncials 1.315,39 €
321,131,00 Educació. Retribucions bàsiques 1.089,73 €
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324,130,00 Educació. Serveis Complementaris 894,77 €
332,130,00 Cultura. Biblioteques i arxius 900,00 €
337,131,00 Joventut. Retribucions personal 1.800,00 €
330,130,00 Cultura. Administració General 1.624,16 €
430,130,00 Turisme. Retribucions personal 1.051,08 €
920,130,00 Administració general 3.286,96 €
929,130,00 Funcions no classificades. Personal fix 2.207,83 €
920,120 Retribucions bàsiques 3.203,19 €
920,121,00 Retrib. bàsiques complementàries destí 1.264,98 €
920,121,01 Retrib. bàsiques complementàries destí 1.166,78 €
920,150 Prod. Personal funcionari 770,40 €
321,120 Educació. Retribucions bàsiques 615,82
321,121,00 Educació. Complement destí 215,19
321,121,01 Educació. Complement específic 172,42
321,150 Gratificació 178,02 €

27.958,05 €

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’alcalde; com sabeu per un Decret
Llei del Govern espanyol els funcionaris i treballadors públics no tenen paga 
extra, llavors l’import de la paga extra, el mateix decret no acabava d’aclarir a 
que s’ha de dedicar, d’una banda s’havia parlat de si podia anar per un pla de 
pensions, d’altre banda s’havia parlat d’anar a disminuir deute, el que si que 
queda clar es que aquests diners no poden destinar-se a altres coses han 
d’estar afectats i això es el que ara aprovaríem.

Es llegeixen els acords.

Intervé el regidor Isaac Peraire; nosaltres hi votarem en contra perquè les 
normes d’aquest tipus que van en detriment dels treballadors.

Intervé l’alcalde dient; una llei no es votable, una llei es una llei que ens ve de 
fora.

Intervé la regidora Montserrat Juvanteny; espanyola

Respon el regidor Isaac Peraire; tot el que vagi en contra dels nostres 
treballadors i del territori català com que som i o creiem amb convicció votem 
en contra a aquest acord.

Respon l’alcalde; nosaltres tenim l’obligació de destinar, els destinarem i 
intentar-ho solucionar, no podem votar en contra d’una cosa que no podem 
decidir nosaltres , que més voldríem que poder decidir.

Hi ha diversos ajuntaments estan estudiant la manera, de moment no s’ha 
trobat un sistema se’n han intentat varis però tenen escletxes. Un que sembla 
que van aprovar a Barcelona que algun altre potser volia intentar però que en 
principi els informes ho desaconsellen o diuen que no era anticipar la paga de 
juny o sigui en aquest cas a Barcelona van aprovar no se quans anys, no se si 
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dos o tres anys anticipar les pagues, llavors la que s’hauria de cobrar el juny 
cobrar-la al gener. Però els informes de la Diputació que s’han consultat 
repetidament, no només nosaltres si no d’altres, diuen que no, que legal no ho 
es. Una altre Llei que encara que sigui espanyola, si que ens afecta, es la que 
impedeix augmentar els sous, això ja dura, ja ve d’un parell d’anys. Si no pots 
apujar els sous no pots donar cap gratificació. No s’ha trobat la manera legal de 
saltar això.

7.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN 30-11-2012.

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 30 de novembre de 2012 
que literalment diu així:

“7.- APROVACIÓ AL·LEGACIONS AL PERMÍS D’INVESTIGACIÓ D’HIDROCARBURS 
ANOMENAT LEONARDO, FORMULAT PER L’EMPRESA MONTERO ENERGY 
CORPORATION, SL.

Vist el DOGC núm. 6221, de 27.9.2012, pàgina 45038, que s'ha obert el termini per a 
presentar oposicions per part d’aquells que es considerin perjudicats per la sol·licitud del 
permís d’investigació d’hidrocarburs anomenat Leonardo, de 76.641 ha, formulada per 
l’empresa MONTERO ENERGY CORPORATION,SL de gran afectació pels aqüífers i el 
territori d'Osona, en plena conca del Ter, i comarques veïnes. 

Segons consulta efectuada a la Direcció general d'Energia, Mines i Seguretat industrial 
s'ha confirmat:
Respecte a l’anunci publicat al DOGC (núm 6221 - 27/9/2012), que la tecnologia a 
emprar i per la qual s’ha demanat el permís és el fracking (fractura hidràulica). És la 
primera petició que s’ha fet a nivell de Catalunya i la mateixa empresa també ho ha 
demanat a d’altres comunitats autònomes on s'ha generat una forta contestació 
ciutadana.

La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 

ACORDS:

Primer.- Que se'ns consideri com a part interessada a tots els efectes i se’ns informi de 
totes les incidències, resolucions i tràmits corresponents. Especialment es demana accés 
al projecte d'investigació i la documentació ambiental de l'esmentada prospecció.

Segon.- Que es tinguin en consideració les següents al·legacions:

I.- MANCA D’INFORMACIÓ ALS AFECTATS I PARTICIPACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL 

Es tracta d'un procediment il·legítim ja que durant els dos mesos en què es possible 
formular al·legacions a l'esmentada petició publicada al DOGC, aquells qui es considerin 
perjudicats en el seu dret, no poden consultar el projecte d'investigació pel qual sol·licita 
permís l'empresa Montero Energy Corporation, SL (filial espanyola de la multinacional 
canadenca R2 Energy i de la seva empresa vinculada Halliburton) ja que no està a 
disposició pública. 

L’enorme transcendència i impacte d’aquestes activitats fa del tot imprescindible la 
participació en la presa de decisions sobre temes de desenvolupament territorial de la
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societat de l’àmbit local on s’han de dur a terme les activitats proposades i en el qual, en 
darrer terme, han de repercutir les conseqüències negatives d’aquesta activitat. En 
aquest sentit, apuntar la Convenció d’Aarhus sobre l’accés a la informació, la participació 
del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en afers ambientals (1998, 
firmada per Espanya el 25 de juny de 1998 i ratificada el 29 de desembre de 2004) i el 
Conveni Europeu del Paisatge i la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge de Catalunya que destaquen la importància del ciutadà com un 
actor actiu d’un medi ambient.

Val a dir que la tramitació de la sol·licitud de permís d'investigació vulnera el dret a la 
informació i participació en assumptes públics, a les autoritats públiques locals i a la 
ciutadania. No s'inclou en el citat anunci al DOGC en què consisteix el permís 
d'investigació. S'esmenta l'oportunitat de formular oposició per part dels qui es considerin 
perjudicats en els seus drets i no obstant això no es donen a conèixer les implicacions 
que aquest permís suposen sobre el dret de les persones. Els articles 23 i 48 de la 
Constitució Espanyola estableixen el dret de la ciutadania a la participació en els 
assumptes públics, de forma directa o per mitjà dels seus representants. En aquest 
sentit, ni la ciutadania ni els Ajuntaments han rebut informació directa sobre el referit 
expedient que afecta directament al seu territori, desconeixent tant els municipis com les 
poblacions les implicacions i abast d'aquest anunci. Aquesta omissió fa que 
l'Administració Local es vegi impossibilitada en el compliment de la seva obligació 
d'informar a la població sobre les activitats projectades al seu territori i que poden tenir 
implicacions ambientals i potencials riscos per a la seva salut.

II.- EL PERMÍS D'INVESTIGACIÓ COMPORTA EL PERMÍS D'EXPLOTACIÓ

Pel què hem tingut coneixement, en l'aplicació de la investigació d'hidrocarburs a 
explotar pel sistema de Fracking es realitza l'explotació efectiva dels pous de manera 
simultània. Seguint una calendarització estàndard de 6 anys (coincidents amb la durada 
del permís d'investigació sol·licitat, segons ens ha informat la DG d'Energia, Mines i 
Seguretat Industria) els dos primers anys es realitzen tasques per adquirir, recopliar i 
processar la informació de sísmica a la zona. Així com l'obtenció dels permisos per 
l'execució del primer pou i per la perforació, estimulació per fractura i test de producció. 
Si la viabilitat tècnica i econòmica ho aconsella en anys successius es van perforant, 
estimulant per fractura i realitzant tests de producció de la totalitat dels pous.

III.- SOBREEXPLOTACIÓ I CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA 

L'aigua i els aqüífers són un recurs preciós per la vida. La seva qualitat i necessitat de 
protecció estan reconeguts per la Directiva marc de l'aigua (2000/60/CE ) i l'administració 
catalana té el deure de garantir el seu bon estat ecològic a partir de l'any 2015.

Segons l'esperit de la pròpia Directiva l'aigua pot destinar-se a finalitats productives i/o 
econòmiques de forma secundària; sempre i quan es disposi en quantitat suficient per a 
garantir la seva primera funció: ser font de vida; i és garanteixi el no perjudici de la 
qualitat de l'aigua en el medi.

La comarca d'Osona ja es troba en una situació crítica pel què fa a la vulnerabilitat dels 
aqüífers. Molts dels municipis afectats per aquest permís d'investigació es troben en 
zones vulnerables, segons el decret 136/2009 de l'1 de setembre. L'actual situació ha 
generat despeses ingents de l'administració competent per tal de fer efectiva la garantia 
de subministrament als pobles de la comarca d'Osona que majoritàriament han passat a 
proveir-se de captacions del riu Ter, generant episodis d'estrès hídric importants en 
èpoques d'estiatge. 
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La tècnica del Fracking consisteix en un sistema de pous de perforació vertical del subsòl 
fins a la capa de pissarra (dels 400 als 5000m); i margues sedimentàries en el cas 
d'Osona. Un cop s'arriba a aquesta capa el tub de perforació pren forma horitzontal i es 
fan una sèrie de detonacions explosives que provoquen petites fractures a la roca per les 
quals s'injecten, per etapes, milers de tones d'aigua a molta alta pressió, barrejada amb 
sorra i additius químics. Cada sistema de 6 pous o plataforma, en què s'agrupa 
l'extracció, utilitza entre 54.000 m3 i 174.000 m3 d'aigua per cada operació de fractura i 
entre 1.000m3 i 3.500 m3 de substàncies químiques. Cada pou es va fracturant entre 8 i 
12 etapes.  (Font: “Agrietando el futuro. La amenaza de la fractura hidráulica en la era 
del cambio climático”. Libros en acción (2012). Pablo Cotarelo)

En el permís aparegut al DOGC només es fa referència a un extensa àrea, sense 
especificar en quins punts i a quina profunditat es faran els pous. Aquesta informació és 
vital per poder valorar quins aqüífers s'afectaran.

La comarca d'Osona no disposa d'aigua per afrontar els consums que suposa la tècnica 
del fracking, per tant no és pertinent permetre l'esmentada investigació si va associada a 
aquesta tècnica d'extracció.

Com es possible garantir que amb aquest cabal de milions de litres d'aigua no 
s'afectaran els cursos d'aigua i els aqüífers?

En el seu article segon, el Reial Decret Legislatiu 1/2001, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei d'Aigües, assenyala que els aqüífers formen part del domini públic hidràulic. 
Dins dels objectius de protecció, a l'article 92 bis del text legal esmentat, s'estableix de 
forma expressa els següents tres objectius ambientals per les aigües subterrànies:
 Evitar o limitar l'entrada de contaminants a les aigües subterrànies i evitar el 
deteriorament de l'estat de totes les masses d'aigua subterrànies.
 Protegir, millorar i regenerar les masses d'aigua subterrànies i garantitzar l'equilibri 
entre extracció i recàrrega amb la finalitat d'aconseguir el bon estat de les aigües 
subterrànies.
 Invertir les tendències significativa i sostingudes en l'augment de la concentració de 
qualsevol contaminant derivat de l'activitat humana amb la finalitat de reduir 
progressivament la contaminació de les aigües subterrànies.

Pel què fa als riscos de contaminació dels aqüífers i en base a les experiències dels EUA 
podem afirmar que aquests existeixen i principalment es troben:

 En la zona vertical del pou, el tub d'acer que baixa per conduir el gas a la superfície es 
recobreix de ciment per evitar que el metà termogènic profund i l'aigua tòxica de retorn 
pugin i contaminin el territori i les aigües subterrànies. Qualsevol desperfecte en el 
revestiment pot provocar fuites a prop de la superfície. Tècnicament és fàcil que un 
percentatge elevat d'aquests revestiments pateixin desperfectes ja que les altes 
pressions i el patiment a què juntes i cobertures dels conductes es veuen sotmesos en la 
tècnica del fracking no té precedents en l’extracció d’hidrocarburs convencionals. Així 
tant els fluids de retorn del pou, com el què s’extregui d’ell entraran en contacte amb els 
aqüífers.

 En l'enorme volum del fluid de retorn (entre un 15 i un 80% del fluid injectat) s'acumula 
en basses d'emmagatzematge. Aquest fluid és una barreja d'aigua (en un 98%) i químics 
altament contaminants (entre els additius químics típicament utilitzats es troben benzens, 
xilens, cianurs, fins arribar a unes 500 substàncies químiques entre les quals es troben 
elements cancerígens i mutagènics) i possiblement barrejats amb materials radioactius i 
sals procedents del subsòl. La presència de benzè (cancerigen reconegut científicament) 
en el fluid de retorn és tant significativa que pels voltants de zones amb pous de fracking 
s’han arribat a mesurar més de 4.000 mg/kg; quan la concentració d’aquest compost 
segons la legislació europea no pot superar els 32 mg/kg.
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Existeix un risc evident de que les basses d'emmagatzematge vessin davant d'episodis 
de pluges continuades o de què les pròpies basses tinguin fugues. En ambdós casos, 
aquesta fluid contaminaria sòls i aqüífers. 

 Inversament entre un 20 i un 85% del fluid de químics injectat romandrà al subsòl al 
fons del pou; en una capa fracturada i que per tant pot tenir mobilitat suficient per afectar 
qualsevol horitzó. En les explosions d'aigua que es provoquen per fracturar la roca es 
poden obrir noves fissures que connectin amb obertures naturals permetent al metà 
termogènic i al fluid de retorn traslladar-se dels esquists profunds fins als aqüífers més 
elevats. 
                                                                               
En una època en la qual la sostenibilitat és la clau per a les operacions futures, cal 
preguntar-se si ha de permetre's la injecció de productes químics tòxics en el subsòl, o si 
ha de prohibir-se aquesta pràctica, ja que limitaria o exclouria qualsevol ús posterior de 
les capes contaminades (per exemple, amb finalitats geotèrmiques) i els seus efectes a 
llarg termini no s'han investigat. En una zona d'extracció activa de gas d’esquist 
s'injecten entre 0,1 i 0,5 litres de productes químics per metre quadrat al subsòl. 

L’explotació de pous pel sistema de fractura hidràulica desencadenarà tensions pel 
domini d’un recurs estratègic, vital, i cada cop més preciós, com és l’aigua.

IV.- GENERACIÓ DE FANGS TÒXICS

Durant la primera etapa de perforació del pou (i en la fase de testos de viabilitat 
extractiva en vies de tramitació) i a mesura que aquest es va obrint pas s’arranquen del 
fons del pou partícules de roca, que per cada pou pot suposar un volum de 140m3

mesurats in situ (que un cop esponjats a la superfície poden arribar a uns 220m3). Per 
pujar a la superfície aquest material s’utilitzen generalment una suspensió d’aigua 
anomenada llot, composada per argiles (bentonita) i diversos productes (alguns d’ells 
possiblement tòxics, però amagats per secret comercial) per augmentar la densitat de la 
barreja. Fent circular des del fons del pou aquest llot s’arrastra el detritus de perforació. 
Aquest és un producte al qual difícilment se li pot trobar una aplicació perquè es tracta 
d’una barreja de roques de difícil catalogació, amb argiles i productes la composició dels 
quals s’ignora. Aquestes rebles s’han de gestionar i portar a abocadors controlats, però 
la seva naturalesa exigeix un tractament de residu tòxic. Introduir a la biosfera aquest 
producte que pot estar contaminat també per elements radioactius i metalls pesants 
presents al subsòl suposa un impacte clarament negatiu.

V.- CONTAMINACIÓ DE L'AIRE

La contaminació de l'aire és un altre dels grans problemes de l'extracció de gas no 
convencional. Durant el procés d'extracció es produeixen inevitablement fuites de gas 
natural, que és 20 vegades més potent que el diòxid de carboni com a gas d'efecte 
hivernacle. La indústria del gas parla del gas de pissarra com un combustible net. 
L'informe de la universitat de Cornell sobre això tira per terra aquesta propaganda 
adjudicant al gas natural un impacte superior al del petroli o del carbó en termes de 
gasos d'efecte hivernacle. El cas més estudiat sobre l'impacte del gas de pissarra a la 
qualitat de l'aire és el de Fort Worth, una ciutat de 750.000 habitants pertanyent a la regió 
metropolitana de Dallas. Segons un estudi de la Southern Methodist University de 2008, 
l'extracció de gas de pissarra generava més emissions que tots els cotxes, camions i 
avions de la regió de Dallas-Fort Worth, una conurbació de més de sis milions 
d'habitants.

VI.- IMPACTES SOBRE LA SALUT HUMANA I DELS ANIMALS
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En l'anàlisi sobre les tècniques de fractura hidràulica del Parlament Europeu es conclou 
cautelosament que “degut a la complexa natura dels possibles impactes i riscos pel medi 
ambient i la salut humana de les activitats de fractura hidràulica s'ha de desenvolupar 
una directiva a nivell europeu que reguli tots els problemes que aquesta planteja”.  
(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dv/shale_gas_pe4
64_425_final_/shalegas_pe464_425_fina_en.pdf)

Des del punt de vista de la seguretat ambiental la Unió Europea ha confeccionat catàlegs 
de substàncies que requereixen atenció prioritària pels seus potencials efectes sobre la 
salut humana i el medi. Entre els productes d’aquest catàleg i els que s’ha pogut 
conèixer que s’utilitzen en el líquid de la fractura hidràulica s’hi troben: 
- 15 substàncies que exigeixen immediata atenció en cas de dispersió al medi
- 1 s’està investigant com a presumptament permanent, bioacumulatiu i tòxic.
- 2 són a la llista dels obligats a reduir-ne l’ús
- 17 estan classificades com a tòxiques pels organismes aquàtics
- 38 són tòxics aguts per a les persones
- 8 són cancerígenes i 6 més sospitoses de ser-ho
- 7 són mutagèniques
- 5 tenen efectes sobre la reproducció 

En el camp de les afectacions a la salut és convenient la lectura de l’estudi “IMPACTES 
DE LA PERFORACIÓ PER A OBTENIR GAS NATURAL EN LA SALUT HUMANA I 
ANIMAL”, dels professors Michelle Bamberger i Robert E. Oswaldresumen, de la 
Universitat de Cornell (Ithaca, New York) publicat a la revista New Solutions, volum 22 
(http://es.scribd.com/doc/94471005/Estudio-Completo-Univ-de-Cornell-fractura-
hidraulica-fracking-en-animales-y-personas). Al mateix, denuncien que “no es pot obtenir 
una evidència complerta en relació als impactes de la perforació per obtenir gas degut al 
fet que les anàlisis i la informació sobre els productes emprats són incomplets, i també 
per causa dels acords de confidencialitat. Sense estudis científics rigorosos, el boom de 
la perforació per obtenir gas natural seguirà sent un experiment incontrolat sobre la salut 
a una escala enorme”. És un fet a ressenyar els terratrèmols de fins a escala 4.0 i les 
desenes de rèpliques que es produeixen prop de les zones en explotació.

A més, és adient també referir els aspectes més destacats de l’informe “SHALE GAS: A 
PROVISIONAL ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL 
IMPACTS” (“Gas d'esquist: avaluació preliminar dels seus impactes ambientals i sobre el 
canvi climàtic”), preparat sobre aquest tema al gener de 2011 pel Tyndall Center for 
Climate Research (http://www.tyndall.ac.uk), organització del Regne Unit formada per les 
Universitats d'Oxford, Cambridge, Newcastle, Manchester, Sussex, East Anglia i 
Southampton, i dedicada a analitzar i frenar els efectes del canvi climàtic. Segons aquest 
informe, els problemes ambientals que produeix aquest tipus d'explotacions 
d'hidrocarburs són molt diversos. A banda de la contaminació directa que pogués 
produir-se en un pou singular, causades per les nombroses substàncies additives 
emprades i que han estat classificades per organismes de control europeus com de 
“immediata atenció” a causa dels seus efectes potencials sobre la salut i l'ambient, els 
impactes per l'explotació de jaciments han de considerar-se com un tot que involucra -a 
més dels processos descrits prèviament, el moviment de vehicles, la utilització i 
contaminació d'enormes quantitats d'aigua, la contaminació auditiva i la deterioració del 
paisatge. 

Aquests impactes acumulatius han de sospesar-se, al seu torn, amb el fet que el 
desenvolupament del “shale gas” a una escala suficient com per produir volums 
significatius, implica multiplicar exponencialment la quantitat de pous. D’altes articles que 
alerten sobre els riscos sobre la salut humana són “METHANECONTAMINATION OF 
DRINKING WATER ACCOMPANYING GAS -WELLDRILLING AND HYDRAULIC 
FRACTURING” (contaminació per metà de l’aigua per a consum humà associada a la 
perforació de pous de gas i fractura hidràulica) , acceptat el 14 d'abril de 2011 i publicat 
en la prestigiosa revista científica “PROCEEDINGS OF NATIONAL ACADEMY OF 
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SCIENCES” (PNAS), o “METHANE AND THE GREENHOUSE-GAS FOOTPRINT OF 
NATURAL GAS FROM SHALE FORMATIONS” (metà i petjada de gasos hivernacle de 
gas natural procedent de formacions de pissarra, acceptat el 13 de març de 2011 a la 
revista “CLIMATIC CHANGE”.

Fins i tot, en el sector de la seguretat alimentària s’han documentat greus afectacions. 
Els animals criats per produir aliments i productes làctics i carnis per a consum humà 
(activitat especialment rellevant i difosa en el nostre àmbit territorial) poden absorbir les 
substàncies químiques emprades en els processos extractius i fer-les aparèixer en els 
productes fets a partir d'aquests animals. A hores d’ara es necessiten urgentment 
investigacions en aquest camp per mantenir un nivell adequat de seguretat alimentària al 
nostre país. Sense aquesta informació, contaminants en l'aigua, sòl i aire procedents de 
les perforacions podrien fàcilment contaminar productes alimentaris fets a partir 
d'aquests animals, comprometent així la seguretat del subministrament alimentari. Les 
vies de transmissió no només es cenyirien a l’aigua, sinó també a l’aire, la pol·lució del 
qual afecta la salut respiratòria i cardiovascular i, fins i tot, la presència de cancerígens 
coneguts per ser el resultat d’operacions d'exploració, perforació, flamarades dels pous i 
compressió.

Determinats estudis indiquen una greu afectació per enverinament o pèrdua de fertilitat 
als animals de granja propers als pous. Tot plegat, i més enllà de les qüestions 
relacionades estrictament amb la salut animal i humana, la implantació d’aquesta activitat 
no és desitjable igualment pel fet que afectaria greument el desenvolupament econòmic 
de les activitats agropecuàries que es duen a terme actualment a la nostra comarca.

La societat catalana acabarà coneixent l’efecte perjudicial des de punt de vista de la 
salut, que el Fracking tindria sobre els animals a consumir. És previsible, doncs, un fort 
impacte econòmic vers una activitat cabdal en les nostres terres com és la indústria 
agroalimentària: l’agricultura i la ramaderia de la zona (i, en conseqüència, les indústries i 
activitats associades) es veurien molt perjudicades i, fins i tot, es posaria en perill la seva
continuïtat, pel desenvolupament d’un projecte d’aquestes característiques, per com 
afecta la contaminació de l’aire, les terres i les aigües, ja siguin superficials o
subterrànies.

En un article publicat a la revista Human & Ecological Risk Assessment (“Natural Gas 
Operations from Public Health Perspective”. Colborn, Theo; Kwiatkowski, C.; Schultz, K.) 
es revisen les afeccions al medi i la salut derivades de la fractura hidràulica. Es conclou 
l’article amb una sèrie de recomanacions per evitar la pràctica incontrolada del fracking:

- Conèixer la formulació completa i la quantitat exacte dels productes utilitzats. No pot 
existir confidencialitat.
- Necessitat d’un registre dels productes utilitzats i del seu impacte sobre la salut i el 
medi ambient.
- Cal monitoritzar les aigües subterrànies i superficials, sobre la base que les substàncies 
tòxiques es poden desplaçar per diferents nivells del subsòl. Es recomana la implantació 
de traces isotòpiques dels compostos clorats en els productes utilitzats per perforar i 
fracturar per cada fabricant. Això permetria identificar la font de contaminació. 
- Controlar la qualitat de l’aire en qualsevol regió on s’efectuïn extraccions de gas, que 
han de començar abans de l’inici de l’activitat per establir nivells de referència.
- Abans que s’atorgui cap concessió cal un Pla de gestió dels residus complert, tenint 
especialment en compte la toxicitat d’alguns d’ells i la seva correcta i delicada gestió.

VII.- IMPACTES SOBRE EL PAISATGE I PÈRDUA DE QUALITAT DE VIDA

Per la construcció de cada plataforma multi-pou inicialment s'ha d'aplanar una superfície 
de més o menys una hectàrea i mitja, amb els consegüents moviments: hi ha d'haver 
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espai per a 6 o 8 pous, basses d'emmagatzematge de líquids de rebuig i llots, tancs i 
cisternes d'emmagatzematge de l'aigua i dels productes químics, equip de perforació, 
camions, etc., a la qual s'han de construir pistes, perquè arriben els camions. També 
s'han de construir gasoductes per portar el gas.

El disseny i implementació del projecte, així com les activitats posteriors que se’n 
deriven, vulneren els principis que han d’inspirar l’actuació dels poders públics en matèria 
de Paisatge, exposats en l’article 2 de la Llei catalana sobre Paisatge. L'esmentada Llei 
del Paisatge qualifica en el seu Preàmbul com a “dissortats” (=”desgraciats”, 
“esdeveniments funestos”) i, per tant, no desitjables, els processos de degradació i de 
banalització del Paisatge. 

En el mateix sentit es pronuncia el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals 
(PTPCC), aprovat el 16 de setembre de 2008 i publicat al DOGC el 22 d’octubre del 
mateix any: 

“...A partir del sistema d’espais oberts, el Pla assenyala les parts del territori que han 
de ser preservades de la urbanització i, en general, dels processos que poguessin 
afectar-ne negativament els valors paisatgístics, ambientals, patrimonials, 
econòmics, sense perjudici de les actuacions que es poden autoritzar en les 
circumstàncies i condicions que aquestes normes estableixen. El Pla considera el 
sistema d’espais oberts com un component fonamental de l’ordenació del territori i, 
per tant, cal considerar les determinacions que el regulen com a bàsiques per al 
desenvolupament del Pla (article 2.1 de la normativa. La regulació del sistema d’espais 
oberts de les Comarques Centrals es detalla en el títol II de la normativa del Pla”.

“...Els espais oberts són fonamentals per al territori i han de ser protegits i presevats en 
el marc del planejament territorial, no només pel seu valor natural i de connexió, sinó 
també per l’alt valor agrícola d’algunes zones concretes, en la línia, també, amb les 
polítiques de la Unió Europea sobre el desenvolupament rural...”.

Els sorolls i impactes visuals són molt importants. Una plataforma de sis pous requereix 
entre 8 i 12 mesos de perforació contínua, dia i nit. També es necessiten entre 4.000 i 
6.000 viatges en camió per a la construcció d'una plataforma, als que cal sumar la 
previsible construcció de gasoductes o els viatges de camions cisterna transportant el 
gas. Amb la consegüent pressió per als pobles i carreteres properes a l'explotació.

La consecució del sistema d'extracció per Fracking suposaria per a les comarques  
afectades un desprestigi, una pèrdua de qualitat de vida rellevants que afectaria 
negativament al valors de propietats i actius d'empreses i persones.

A més, posarà en seriós compromís el futur de territoris rurals, com Osona o la Segarra, 
que passa per obrir-se  a noves oportunitats, promoure la creació de petites i mitjanes 
empreses de capital local que explorin nínxols de mercat complementaris a les grans 
empreses ja existents. Aquestes han de ser condicionades a l’existència i manteniment 
inexcusable i escrupolós d’un Paisatge viu i revaloritzat (la qual cosa implica no 
fragmentar-lo ni banalitzar-lo). 

Cal assentar la necessitat de defugir, per incompatibles amb aquests anhels, propostes 
empresarials alienes, brutes, impròpies, degradants i/o de gran impacte, i apostar en 
canvi per impulsar i fer compatibles les millors opcions i oportunitats de desenvolupament 
d’activitats ja existents, d’atracció de més valor afegit i netes, en un marc de mitjanes i 
petites empreses.

VIII.- SOBIRANIA ENERGÈTICA I NECESSITAT D'UNA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
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Una font d'energia serà millor a major Taxa de Retorn Energètic (TRE) ja que se suposa 
que s'obtindrà una major quantitat d'energia neta utilitzable per cada unitat d'energia 
invertida. Contràriament una TRE inferior a la unitat implica que aquesta font no és 
rentable en termes energètics. En el cas del Fracking la TRE se situa entre 2 i 5 (segons 
els jaciments). Per la qual cosa el seu interès energètic és molt baix. Si el comparem 
amb l'obtenció de petroli de jaciments convencionals, que als anys 30 es situaven a TRE 
de 100 però que en l'actualitat als EUA es troben en TRE de 10. En el cas de l'energia 
eòlica ens movem en mitjanes de TRE de 18. 

L'argument d'explotar els recursos fòssils catalans per Fracking per tendir a la sobirania 
energètica és fals en les condicions actuals d'extracció. La baixa TRE esmentada baixa 
encara més si tenim en compte el cost energètic que suposaria el tractament adequat 
dels residus generats, la minimització de riscos i la regeneració de la qualitat de l'aigua 
dels aqüífers i els espais perjudicats. 

Si ens els informes econòmics i en el decurs de l'explotació dels pous de gas en el 
sistema Fracking s'aplica el principi d'internalització de costos ambientals (és a dir, de la 
contaminació generada) aquest sistema seria inviable econòmicament. Aquesta qüestió 
dependrà de les condicions i la determinació de l'administració en el compliment i 
aplicació de la llei.

A més, cada passa per consolidar la dependència respecte les energies fòssils i extreure 
cada cop recursos menys rendibles i eficients ens allunya al mateix temps de la transició 
cap al desenvolupament de les energies renovables que potencialment, sí que poden ser 
portadores d'un model real de sobirania energètica.

En qualsevol cas, vistos els riscos i danys desproporcionats que comporta el Fracking és 
prudent no explotar els nostres recursos fòssils en l'actualitat per aquest sistema. Així no 
es perdran i possiblement en un futur hi haurà tècniques menys agressives i més 
eficaces.

IX.- LA PLANIFICACIÓ ENERGÈTICA EN COMPROMÍS 

La fractura hidràulica no es preveu en cap dels plans energètics públics aprovats i està 
en total contraposició amb els objectius que persegueixen, ja siguin d’àmbit autonòmic, 
comarcal o local.

(A) A nivell autonòmic
En el DOCG núm. 6.321 de 11-10-2012 es va publicar l’acord GOV/97/2012, de 9 
d’octubre, d’aprovació del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. 
Aquest Pla estableix unes estratègies coherents per assolir un futur sostenible de 
Catalunya, integrant-se en el desenvolupament social, econòmic i ambiental i assolint 
una seguretat energètica i ambiental conforme aquests principis 

A l’apartat 4.1 s’exposen els aspectes de caire general, així com la missió general de la 
política energètica catalana, que és ’“Assolir una economia/societat de baixa 
intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i 
sostenible a mig-llarg termini. A continuació es detallen cadascuna de les deu opcions 
estratègiques que són la base de la nova política energètica catalana:

1. Les polítiques d’estalvi i eficiència energètica seran claus per assegurar 
l’assoliment d’un sistema energètic sostenible per a Catalunya.

2. Les energies renovables com a opció estratègica de present i de futur per 
a Catalunya. 

3. La política energètica catalana ha de contribuir als compromisos de l’Estat 
Espanyol de reducció de gasos d’efectes hivernacle en el sí de la Unió Europea. 
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4. La consolidació del sector de l‘energia com a oportunitat de creixement 
econòmic i de creació de feina qualificada. 

5. La millora de la seguretat i la qualitat del subministrament energètic i el 
desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries per assolir el nou 
sistema energètic de Catalunya. 

6. Les polítiques energètiques i ambientals catalanes han de tenir estratègies 
coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya, integrant el seu 
desenvolupament social, econòmic i ambiental. 

7. Assolir l’impuls a la R+D+I de noves tecnologies en l’àmbit energètic.

8. L’actuació decidida de la Generalitat i les altres administracions públiques 
envers el nou model energètic com a element exemplaritzant i de dinamització. 

9. Portar la política energètic al màxim nivell estratègic.

10. La implicació de la societat civil en la construcció del nou model energètic del 
país: formació, informació, participació i inclusió dels sectors socials més desfavorits 
econòmicament.  

En aquestes cap de les actuacions i pressupost associat a aquestes deu opcions 
estratègiques (26.387 M€, en valors constants a 2012) s’hi preveu ni hi té cabuda la 
fractura hidràulica.

(B) A nivell comarcal
L’any 2001 es va crear l’Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO) que depèn del 
Consell Comarcal d’Osona i té com a funció promoure l’estalvi, l’eficiència energètica i 
les energies renovables entre els municipis de la comarca. La fractura hidràulica és 
totalment contrària als projectes desenvolupats i promoguts tant des de l’ALEO com des 
dels ajuntaments. 

(C) A nivell municipal 
Nombrosos ajuntaments de la comarca s’han adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 
per a una Energia Sostenible, una iniciativa de la Comissió Europea que té com a finalitat 
la lluita contra l’escalfament del planeta. D’igual forma que la resta de ciutats europees 
signatàries del Pacte, els municipis d’Osona que s’hi han adherit s’han compromès a 
assolir els objectius comunitaris i reduir en un 20% les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH) abans de l’any 2020. La reducció s’assolirà mitjançant les actuacions 
d’estalvi, d’eficiència energètica i de promoció de les energies renovables recollides en 
els respectius Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) aprovats en Ple i enviats a 
la Comissió Europea.

X.- PRUDÈNCIA, PROHIBICIÓ I CONFLICITIVITAT DEL FRACKING ARREU

El Principi de Prudència en matèria ambiental es reconeix directament al tractat 
constitutiu de la UE, article 174.2 i exigeix que davant la falta de certesa científica sobre 
la possibilitat de patir un perjudici ambiental, s'adoptin les mesures de protecció 
necessàries abans que es produeixi el deteriorament del medi ambient i contemplar una 
gamma completa d'alternatives incloent la no acció. 

Hauria de ser sobrer recordar les responsabilitats que tenim les generacions actuals 
envers les futures, i no només perquè la Declaració de la UNESCO de 12 novembre de 
1997 així ho establís (o les Recomanacions del 15 novembre de 1989, de 16 de 
novembre de 1972, la d'11 de desembre de 1962,la convenció del 17 octubre de 2007 o 
la Convenció del 16 de novembre de 1972). 

Múltiples moviments d’afectats han sorgit arreu del món en protesta i oposició a 
aquestes explotacions, a continuació n’esmentem alguns exemples:
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El passat 22 de setembre d’enguany s’ha celebrat el Dia internacional contra la fractura 
hidràulica, una campanya internacional organitzada a més de 20 països. 

Als Estats Units, a proposta de l’alcalde de la població de Disch, Texas, es va elaborar 
l’agost de 2009 un informe independent que va concloure i va confirmar «la presència 
d'altes concentracions de compostos cancerígens i neurotoxines en l'aire i a les zones 
residencials»; el director de cinema Josh Fox va documentar les conseqüències 
d’aquestes explotacions al documental GasLand, amb l’inquietant títol de “There’s 
something in the water” (http://www.youtube.com/watch?v=6yIKmqR6YPI)

L'Assemblea Francesa, en sessió d’11 de maig de 2011 i per amplíssima majoria, va 
prohibir per Llei en tot el territori nacional de França l'exploració i explotació de mines 
d'hidrocarburs líquids o gasosos per mitjà de perforacions seguides de fracturació 
hidràulica de la roca, el Parlament de Bulgària ha prohibit l'explotació mitjançant fractura 
hidràulica i rescindit els permisos que havien estat atorgats i, al Regne Unit, l'empresa 
Quadrilla Resources va haver de paralitzar les seves explotacions a causa dels 
terratrèmols que provocava. 

A l'estat espanyol hi ha una forta contestació social a totes les comunitats on s'han 
produït peticions d'investigació similar a la que ens ocupa. En podem trobar a Cantabria, 
Burgos o Sòria, a Àlava. Queda clar que aquests plantejaments en cap cas es situen en 
posicions que, demagògicament, hom podria assimilar de manera simplista a la 
denominada “cultura del no” o a la postura NIMBY. En realitat aposten clarament per una 
“cultura del sí”: sí al Paisatge, sí al medi ambient, sí a un desenvolupament sostenible, sí 
als desenvolupaments econòmics alternatius, sí al patrimoni, sí al futur correctament 
planificat, sí al territori, sí a la salut, sí a la qualitat de vida... Queda clar doncs que les 
comunitats que viuen prop de perforacions de gas i petroli ja no volen convertir-se en 
laboratoris per a l'estudi de la toxicologia ambiental ni toleraran la degradació de l'aire, 
l’aigua, el sòl i els riscos sobre la vida dels animals i els humans.

La mobilització popular i la presa de consciència dels riscos d'aquest sistema d'extracció 
han portat a què el Govern autonòmic de Cantàbria estigui elaborant una regulació que 
prohibirà la tècnica de la fracturació hidràulica en el territori de la seva autonomia. 

A Catalunya molts dels municipis afectats per l'anunci del DOGC tenen projectes de 
sostenibilitat i desenvolupament definits per l’Agenda 21 respectiva. 

En aquest sentit, alguns dels municipis estan inclosos en la Xarxa de Natura 2000 i en 
zones PEIN. Cal tenir molt en compte les restriccions que s’apliquen en la gestió dels 
espais de Natura 2000, i les mesures de conservació a adoptar. Obviar tots aquests 
document i treballs, emanats de la pròpia Administració significaria una gravíssima i 
despòtica ofensa a les autoritats locals, legítims representants de la gent del territori, així 
com una ruptura al principi de legalitat bàsic en un Estat que pretén ser democràtic i de 
dret.

La defensa de l'interès públic i els principis d'eficàcia i eficiència que han d'inspirar 
l'actuació de l'administració pública obliguen, en aquest cas, a paralitzar els permisos 
d'investigació fins que s'asseguri l'absència d'impactes irreparables pel medi ambient i la 
salut humana.

Tercer.- Que, si la sol·licitant manté la seva petició, s’obri un procés d’informació i 
participació pública respecte les afectacions socials, econòmiques, sanitàries, 
alimentàries, paisatgístiques i ambientals del projecte. 

Quart.- Que es deneguin els permisos d’investigació d’hidrocarburs apareguts a l'anunci 
del DOGC (núm 6221 – 27/9/2012) sota el nom de Darwin i Leonardo a l’empresa 
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Montero Energy Corporation, SL.

Cinquè.- En el mateix sentit, fem extensiva la postura exposada i la consideració de part 
interessada per a totes les sol·licituds de permisos d'investigació d'hidrocarburs per 
Fracking a Catalunya.

Sisè.- Ratificar aquest acord en el proper Ple”.

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

ACORDS:

Únic.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern de data 30 de novembre de 2012, 
tal com més amunt es transcriu.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’alcalde dient; la Junta de Govern, 
va aprovar unes al·legacions a l’empresa Montero Energy Corporation, SL, 
aquests senyors com es sabut han demanat permís i en principi se’ls hi ha 
concedit per buscar hidrocarburs en una zona molt extensa de Catalunya que 
afecta directament al Lluçanès i al nostre municipi, i nosaltres com altres 
institucions , vistos informes amb els tècnics, ha semblat que era una manera 
d’operar molt agressiva pel territori, nosaltres des del punt de vista turístic, amb 
una cosa estem plenament d’acord, el turisme ha de tenir, aquesta no seria una 
manera d’ajudar al turisme i evidentment la terra, que també ens toca protegir 
si volem que..., per tant nosaltres a la Junta de Govern, per urgència, perquè 
s’acabava el termini d’al·legacions es va adoptar un acord proposant... , i ara 
aquesta proposta l’hauria de ratificar el ple, hi ha una moció presentada en 
aquest sentit 

8.- DONAR COMPTE DECRETS DE L’ALCALDIA

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia següents:

- Decret núm. 67/2012 de data 17 de setembre de 2012 – Contractació laboral per 
via d’urgència.

- Decret núm. 68/2012 de data 24 de setembre de 2012 – Aprovació divisió 
horitzontal finca.

- Decret núm. 69/2012 de data 15 d’octubre de 2012 – Autorització activitat.

- Decret núm. 70/2012 de data 22 d’octubre de 2012 – Autorització col·locació placa 
de gual.

- Decret núm. 71/2012 de data 24 d’octubre de 2012 – Autorització activitat. 

- Decret núm. 72/2012 de data 24 d’octubre de 2012 – Autorització llicència de 
primera ocupació.
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- Decret núm. 73/2012 de data 30 d’octubre de 2012 – Autorització divisió 
horitzontal.

- Decret núm. 74/2012 de data 31 d’octubre de 2012 – Autorització segregació
finca.

- Decret núm. 75/2012 de data 31 d’octubre de 2012 – Autorització instal·lació placa 
de gual.

- Decret núm. 76/2012 de data 23 de novembre de 2012 – Aprovació modificació de 
Preus Públics

- Decret núm. 77/2012 de data 28 de novembre de 2012 – Aprovació modificació de 
crèdits núm. 3/2012

L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: 
el decret núm. 76, hi ha un preu públic, que es?

Respon l’acalde; son tots els preus públics que s’aproven per Decret.

9.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN

Es dóna compte de les Juntes de Govern següents:

- Junta de govern del 7 de setembre de 2012.

- Junta de govern del 21 de setembre de 2012.

- Junta de govern del 5 d’octubre de 2012.

- Junta de govern del 19 d’octubre de 2012.

- Junta de govern del 31 d’octubre de 2012.

L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.

Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Isaac Peraire dient: la Junta 
de Govern 19 d’octubre 2012, la referent al cadastre, que es rep 14.000€  de la 
Diputació de Barcelona
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Respon l’alcalde; les revisions del cadastre no son com abans, que anaven casa 
per casa, ara es fan fotos aèries, fa ja temps que la cosa s’està movent.

Respon el regidor Isaac Peraire; i no es podria informar als veïns que veuran 
moviment i que es per això, 

Respon l’alcalde; crec recordar que en algun butlletí es va dir alguna cosa. 

10.- MOCIONS

Mocions presentades pel grup d’ERC

1.- Moció contra el permís d’investigació d’hidrocarburs

En dates 27/09/2012 i 04/10/2012, s’han publicat sengles anuncis al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletin Oficial del Estado, 
respectivament, relatius a la sol·licitud dels permisos d’investigació 
d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo, amb afectació, en aquest darrer, 
a nombrosos municipis del país, un dels quals Prats de Lluçanès. 

Del que s’ha pogut saber, la tècnica emprada per l’empresa peticionària en 
d’altres casos, es pot presumir que es pretén una investigació d’hidrocarburs 
mitjançant la fracturació hidràulica per a l’extracció de gas no convencional 
(fracking).

Aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural mitjançant la fracturació 
de la roca mare. Per extreure el gas atrapat a la roca s’utilitza una tècnica de 
perforació  mixta: primer es perfora fins a 5000 metres en vertical i després es 
perfora en horitzontal (una distància que pot arribar a varis kilòmetres). 
Aleshores s’injecta aigua amb sorres i un seguit d’additius químics a gran 
pressió. Això fa que la roca es trenqui i el gas s’alliberi i ascendeixi a la 
superfície a través del pou. Part de la mescla injectada torna a la superfície. 
Aquest procés es repeteix fins que s’exhaureix el gas. Tanmateix es fa 
necessària la perforació d’un gran nombre de pous que s’estenen per la 
superfície que ocupa el jaciment de gas no convencional.

Les pretensions efectuades per aquesta empresa poden tenir una important 
afectació ambiental, d’entre els impactes i riscos més assenyalats, es fa 
referència a: l’excessiva ocupació de terrenys, les emissions a l’atmosfera, la 
contaminació acústica, la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, l’ús 
intensiu dels recursos hídrics, els impactes a la biodiversitat o el risc de 
fenòmens sísmics.

Paral·lelament a aquesta situació d’intensa afectació medi ambiental, atenent a 
la nova implantació d’aquesta tècnica, la legislació existent no preveu ni regula 
específica i adequadament els aspectes concrets de la facturació hidràulica. I si 
bé és cert que els projectes que hagin d’autoritzar-se han de prendre en 
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consideració la normativa de protecció mediambiental existent, aquesta està 
fraccionada i no contempla la totalitat de supòsits i qüestions que planteja 
aquesta tècnica. 

A això, s’hi afegeixen altres aspectes legislatius que s’han de tenir en compte, o 
acords com el comprès per la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del 9 
d’octubre de 2012, en que va  aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de 
Catalunya 2012-2020. Amb aquest Pla es proposa el disseny d’ un nou model 
energètic equilibrat basat a garantir la qualitat del subministrament; establir un 
model competitiu econòmicament i amb menys dependència exterior; respectar 
el medi ambient, amb un pes més gran de les energies renovables; reduir els 
combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la utilització de l’energia per arribar 
a un model català de generació i consum que sigui sostenible. Igualment es fa 
una crida a la implicació de la societat civil en la construcció del nou model 
energètic del país: formació, informació, participació i inclusió dels sectors 
socials més desfavorits econòmicament.

Aquest marc normatiu i línies d’actuació no només tenen un valor enunciatiu, 
programàtic o de mera exposició, sinó que mentre es traslladen a la pràctica 
mitjançant la redacció d’una normativa de desenvolupament, cal entendre, per 
fer-les reals i efectives, que ja són d’obligat compliment  i exigibles com a 
principis rectors de l’activitat que els poders públics portin a terme.

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

ACORDS:

1. Que es denegui l’atorgament de qualsevol tipus d’autorització o 
concessió per a l’exploració, investigació i explotació dels jaciments 
subterranis d’hidrocarburs al municipi de Prats de Lluçanès, a més si 
utilitzen la tècnica de la fracturació hidràulica per a la seva extracció.

2. De conformitat amb l’apartat anterior, es deneguin els permisos 
d’investigació d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo, quina 
sol·licitud ha formulat l’empresa Montero Energy Corporations, SL.

3. Que es faci arribar aquest acord als ajuntaments del Lluçanès, el 
Consorci del Lluçanès, el Consell Comarcal d’Osona i el Govern de la 
Generalitat.

Prèviament a l’adopció dels acords el regidor Isaac Peraire llegeix la moció.

Respon l’alcalde; és una proposició d’intencions en la qual estem d’acord , el 
que passa es que probablement els permisos no els donem pas nosaltres 
venen de més amunt, es una declaració d’intencions de que nosaltres no els 
donaríem.
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2.-  Moció de rebuig a l’avantprojecte de Llei Orgànica de millora de la 
qualitat de l’educació

El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer 
recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, 
un projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model 
d’immersió lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i que ha estat 
implantat amb un ampli suport social i polític a Catalunya. 

Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que 
ha resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. 
Pretén posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió 
social i ha estat respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de 
continuar essent la llengua vehicular, de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, 
tal i com s’ha demostrat al llarg dels anys, respectuós amb els drets lingüístics 
individuals i personals. I, per tant, no podem posar en perill un model d’èxit en 
l’aprenentatge per a les generacions actuals i futures del país. 

L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora del 
govern de l’estat és evident. Darrera d’aquesta acció hi trobem la voluntat de 
trencar la normalització de la llengua catalana i un menyspreu vers el projecte 
pedagògic i de promoció de la igualtat d’oportunitats que s’ha aconseguit amb els 
anys a Catalunya. 

Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i 
contundent en defensa del model d’escola catalana. Creiem que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya. 
La millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa 
per a què de forma autònoma puguem defensar el nostre sistema, els nostres 
mestres, professors i alumnat. 

Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i social 
catalana es converteix en una mostra més de la necessitat d’accelerar al màxim 
possible la convocatòria d’un referèndum d’independència que permeti aconseguir 
l’estadi de plena llibertat i sobirania per establir un model educatiu que respongui 
únicament a la realitat nacional i a la voluntat de la ciutadania de Catalunya.  

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

ACORDS

PRIMER.  Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a la reforma 
de la llei d’educació del govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu 
segregador que atempta contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la 
igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat. 
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SEGON. Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, 
un sistema d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 
anys de recorregut, i que té un extens consens social i polític a Catalunya. 

TERCER. Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre Sr.
Wert, i demanar la retirada immediata de l’esmentat avantprojecte de llei de millora 
de la qualitat de l’educació.  

QUART. Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a 
les ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió 
lingüística i fer una crida a sumar-se a les mobilitzacions promogudes per 
somescola.cat i pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu del 
país. 

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i a somescola.cat.

Prèviament a l’adopció dels acords la regidora Yolanda Roset llegeix la proposta.

L’alcalde intervé dient; be aquí hi ha un punt que potser, ja ens arribem a conèixer 
tant que potser el tenim previst segur, nosaltres l’ajuntament de Prats, torno a 
repetir lo que ja hem dit en d’altres ocasions, Prats es un poble hospitalari , Prats hi 
ha moltíssima gent que no ens agrada veure-la ni en pintura però no diem a ningú 
que no vingui, evidentment ni el Sr. Wert, ni el Sr. vermell, ni algun altre senyor 
famós que ens va tractar no fa gaires mesos no el convidarem pas a fer el pregó 
de la festa major ni els convidarem a fira ni el convidarem a res, però si aquest 
Senyor ens el trobem pel carrer no direm a la policia municipal que el facin fora 
entre altres coses perquè no tenim policia municipal, no hem declarat mai a ningú 
persona non grata, això que la llista podria ser prou llarga, evidentment que si 
existís aquesta llista, aquest senyor estaria en un dels primers llocs. Us agrairíem 
que poguéssiu treure aquesta frase.

3. Moció per la seguretat del poble

El poble de Prats de Lluçanès ha vist com en algunes ocasions les últimes 
setmanes ha patit de diversos robatoris, furs i destrosses a particulars, 
empreses i comerços.

Si bé és cert que no val a generar un estat d’alarma permanent, si ho és que 
cal estar alerta i s’ha d’evitar que esdevingui una problemàtica més gran per a 
les vilatanes i els vilatans.

A més, cal tenir en compte que les causes i autors poden ser moltes i molt 
diverses.
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:

ACORDS:

1. Obrir un procés de reflexió, de detecció de febleses i amenaces pel teixit 
econòmic i la població en general.

2. Liderar des de l’Ajuntament una campanya de prevenció, informació i 
assessorament a particulars, empreses i interessats per tal de prevenir 
situacions de furs, destrosses o robatoris.

3. Fer arribar aquest acord als Mossos d’Esquadra i a la població de Prats 
de Lluçanès.

Prèviament a l’adopció dels acords, el regidor Ramon Font llegeix els acords.

L’alcalde explica; Be no cal dir que nosaltres estem en contra de la situació que 
algunes nits es viu a Prats en quan a inseguretat i que s’està treballant  amb 
col·laboració amb els mossos, només parlem a nivell de Catalunya, però passa 
a tot arreu, la inseguretat per diversos motius augmenta el fet de millorar les 
comunicacions tampoc ajuda. De tota manera s’està treballant amb els mossos, 
s’intenta trobar solucions hi ha coses que estan a punt de donar fruits , ells son 
els primers que ens demanen que estiguem tots plegats, no cal dir que tots 
som conscients que tant de bo a Prats la seguretat fos el 100 per 100 , 
nosaltres estem disposats a votar a favor de la moció però tenim molt present 
això, que tenim d’anar molt alerta de fer segons quines coses i sempre intentar-
ho fer amb col·laboració amb els mossos.

Obrir una campanya d’informació si es pot fer a particulars, els mossos des de 
fa anys estan fent xerrades als col·legis, a l’institut, al club de jubilats, botiguers 
per intentar , tot això s’està fent, que es pot millorar, doncs  intentem millorar-ho 
entre tots. De reunions, de trucades, n’hem fet moltes, ha pujat el cap, la sots
cap, han pujat els de proximitat que estan treballant amb nosaltres i tant de bo 
tot això doni resultat.

Intervé el regidor Josep Cruells; he demanat informació i ens han recalcat que 
hi hagués molta discreció, perquè hi ha una investigació bastant important 
oberta, només donaré unes dades que les puc donar  però si que vull dir que 
doncs fer gaire rebombori, a part de que es crea un pànic a la població , penso 
que en aquests moments no hi ha de ser, si recordeu doncs deu fer 3 o 4 anys 
hi va haver una setmana una mica tràgica aquí al carrer major van entrar en 
dos o tres llocs, va venir el cap dels mossos, amb la Unió de botiguers es van 
fer unes explicacions i be això doncs passa a vegades que en una setmana hi 
pot haver unes incidències que creen una alarma i que veritablement es una 
alarma. Malauradament això sembla que ha passat. Si que us vull donar 4 
dades que de tres setmanes cap aquí, en concret l’últim va ser la nit del 
divendres al dissabte , s’estan fent controls a la carretera hi ha 10 agents de 
mossos d’esquadra, fent controls a la carretera i la resta anaven vestits de 
paisà per la població. Han passat aquests 3 robatoris que coneixem tots i que 
han creat una alarma que evidentment i des de l’ajuntament hem collat tot el 
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que hem pogut. A data d’avui us puc dic que proximitat te una patrulla de 
proximitat les 24 hores al Lluçanès, no a Prats, al Lluçanès. Que vol dir això 
que anem millorant de mica en mica, donat un fet puntual a Prats, si la patrulla 
la tenim a Sant Boi o Perafita pot tardar 20 minuts a venir, això et dona una 
seguretat que això temps enrere no hi era. També s’ha millorat molt en el tema 
de les denuncies, Les denuncies ja sabeu que des de l’ajuntament s’ha 
aconseguit que les denúncies es puguin fer des de l’ajuntament, la gent no s’ha 
de desplaçar a Vic, ara amb els de proximitat es dona el número de telèfon i es 
poden fer des d’aquí. Quan parles amb els mossos et diuen que això es el cel 
però no es prou consol, us explico; 22 incidències, comarca d’Osona 35, resta 
Catalunya 70, es clar quan et diuen això, esteu al cel , potser que se’n parli una 
mica més. S’ha detectat gent dels països de l’est que volta per aquí al 
Lluçanès, no només a Prats, si no a Perafita, Sant Feliu, en concret saben la 
persona i la tenen fitxada, m’han demanat molta discreció, però ja que es 
demana al final no diem pas res, ni diem noms perquè tampoc els sabem . Però 
estan sobre el tema, evidentment des de l’ajuntament  voldria que fossin més 
gent que estesin sobre el tema, la dotació es la que es, i es el que hi ha. De 
totes maneres del 2011 al 2012 hi ha hagut dues incidències més, aquestes 
incidències no son només de robatoris, son controls d’alcoholèmia en temes de 
trànsit.

Intervé la regidora Judit Pons; gràcies per les informacions no va tant 
encaminada a alarmar si no s’ha de tenir en compte i prevenir, no castigar als 
lladres, si no que no hi hagi el robatori, que ja es fan coses, poder-ho 
intensificar una mica.

Intervé el regidor Josep Cruells; això si, però proximitat està fent una feina bona 
inclús estan passant per les botigues, no deixar diners a la caixa. No obrir la 
caixa, s’està fent molta publicitat d’aquest tema, fan una feina de formigueta 
petita.

Respon la regidora Judit Pons; no o diem pas a nivell policial, o diem a nivell de 
població.

Continua el regidor Josep Cruells; quan nosaltres en assabentem que han 
entrat en un lloc, que hi ha hagut un fur o qualsevol cosa, immediatament ens 
posem  a disposició. 

Respon la regidora Judit Pons; només et vull fer una petita estirada d’orelles, 
amb això de la població de l’Europa de l’est, ja està be, però no fiquem a 
tothom dins el sac perquè tenim molts veïns que son de l’Europa de l’est i no 
tenen res a veure amb cap fur, simplement tinguem cura amb aquestes coses.

Respon el regidor Josep Cruells; et demano disculpes però es el que m’han 
passat.
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Intervé l’alcalde dient; això d’informar a la població, de tenir cura a casa seva, 
en fi que ho podem fer perfectament i a part estem d’acord en que la seguretat 
del poble es una prioritat per tots els que estem aquí.

4.- Moció per a la constitució de la taula per a la dinamització econòmica 
de Prats de Lluçanès

La situació econòmica global actual necessita de solucions macroeconòmiques 
i de sistema més enllà de qualsevol de les nostres poblacions.

Ara bé, des de la proximitat, les administracions locals han de fer el possible 
amb el què tinguin al seu abast per estar al costat de les persones que formen 
la població en qüestió i per a millorar la seva situació econòmica.

És per això, que el poble de Prats de Lluçanès, que viu igualment immers a la 
crisi econòmica global, pot intentar emprendre accions per a sortir-se’n, o 
almenys, no retrocedir.

El nostre poble compta amb nombrosos factors que poden apuntar a 
l’entusiasme des de la perspectiva econòmica, des del teixit comercial, a les 
fires i al mercat; a les indústries i als recursos turístics i les entitats. A més a 
més, tenim una població formada i amb capacitat d’innovació i emprenedoria, i 
també persones amb característiques sociolaborals de difícil situació.

Per últim, cal tenir en compte que Prats forma part d’un territori, el Lluçanès, 
que té possibles iniciatives conjuntes de dinamització econòmica i amb la ferma 
voluntat de sumar energies.

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

ACORDS:

1. Constituir la Taula per a la Dinamització Econòmica de Prats de 
Lluçanès, que treballarà amb un calendari concret, a iniciar a partir 
d’aquest gener del 2013, amb representants dels diferents sectors 
econòmics de la població, el comercial, l’industrial, el turístic, etc.

2. La Taula per a la Dinamització Econòmica de Prats de Lluçanès definirà 
els seus objectius concrets i un pla de treball específic, elaborat pels 
seus membres i liderat per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, durant el 
primer mes de treball.

3. Fer arribar aquests acords a les parts interessades de Prats de 
Lluçanès, els Ajuntaments del Lluçanès i el Consorci del Lluçanès.

Prèviament a l’adopció dels acords la regidora Montserrat Juvanteny llegeix la 
proposta, tot explicant que el motiu d’aquesta moció es: tenim presa per altres 
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coses al país, però també en tenim per sortir de la crisi, doncs això es, posant-
se més enllà, no m’agradaria que se’m respongués amb el reguitzell de serveis 
que ja existeixen, que ja en tenim coneixement, de suport als emprenedors i de 
suport a iniciatives empresarials, anar més enllà d’això de reunint-se tots els 
sectors econòmics diferents i conjuntament buscar solucions definitives.

Intervé l’alcalde dient; tens tota la raó, tota una sèrie de mesures que s’estan 
intentant per l’Ajuntament de Prats, des del Consorci del Lluçanès i des d’ 
administracions superiors, desitjaríem que estès molt millor, considerem que 
crear una taula en la qual elements econòmics importants i representatius de la 
població puguin parlar de possibles solucions doncs es positiu, no ho veiem 
pas malament, per tant en principi votaríem a favor de la moció i nomenaríem al 
regidor Joan Ferrer, com a representant de l’equip de govern si vosaltres voleu 
parlar amb algú de gestions a fer. Això no ens ha de fer oblidar que la situació 
es complicadíssima d’una banda i de l’altra  doncs que s’està fent tot el que es 
pot però be, si que es veritat que crear una taula per la dinamització pot tenir 
efectes positius i per tant votaríem a favor.

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent l’ADJUDICACIÓ DE 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON UA7, no inclòs a l’ordre del dia 
per a sotmetre’l a coneixement de l’Ajuntament en Ple a l’empara de l’art. 91.4 
del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals. La 
declaració d’urgència de l’assumpte en qüestió s’acorda per unanimitat.

-ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON UA7.

Atès que mitjançant acord de Ple de data 26 de setembre es va aprovar 
l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives para l'adjudicació de 
l'elaboració del projecte i l'execució de les obres consistents en les obres 
d’urbanització del polígon d’actuació urbanística “UA7” i les obres 
complementàries de necessària execució a l’àmbit del “PP2”, per procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i 
així mateix es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació del 
mateix.

Atès que amb data 24 d’octubre de2012 es va publicar anunci de licitació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de contractant de 
l'òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin les seves 
proposicions.

Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en 
l'expedient.
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Atès que amb data 30 de novembre es va constituir la Mesa de contractació, i 
aquesta, després de la recepció de l'informe de valoració tècnica, va realitzar, 
en sessió de 18 de desembre de 2012  proposta d'adjudicació a favor  de 
ICMAN, S.L. fiscalitzat prèviament l'expedient per la Intervenció, examinada la 
documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa i de conformitat amb l' 
establert en l'article 151 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre,

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

ACORDS:

Primer.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la 
proposta portada a terme per la Mesa de contractació, de conformitat amb el 
següent ordre decreixent:

NOM PEC PUNTS

1. ICMAN, S.L.____________________  267.410,00 95,50
2. ROGASA, S.A.__________________ 257.968,19 88,30
3. CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A. __  257.968,19 87,30
4. CONSTRUCCIONS ICART, S.A.___   267.398,66 85,60
5. PASQUINA, S.A. _______________   257.968,19 79,10
6. PORT NARBONNE S.L. _________    267.418,19 78,90
7. TEYCO ______________________    257.968,19 78,20
8. EXCAVACIONS DUOCASTELLA _ 257.968,19 77,00
9. ISEOVA, S.L. _________________  265.046,69 74,30
10. CONSTR JORDI RIERA, S.L. ___  257.963,70 73,80
11. MJ GRUAS, S.A. _____________  267.418,19 71,50
12. SELPRATS, S.L. _____________  257.968,19 69,50
13. BAGESCON 2002, S.L. ________ 267.418,19 66,70
14. GRUPMAS CONSTRUCCIONS _  257.968,19 63,50
15. AGLOMERATS GIRONA, S.A. __  267.418,19 60,50
16. VIASFALT __________________  267.297,19 60,20
17. HIDRAULICA Y OBRAS, S.A. ___ 257.968,19 59,80
18. TUBAU – TARRÉS, S.A.U. _____  257.967,99 59,50
19. MOVIR 30, S.L. ______________  287.874,73 58,90
20. GRAVES I EXC. CASTELLOT,SA  277.418,19 58,40
21. CONSTRAULA ______________  257.968,19 57,20
22. PERE BOADA COMAS, S.L. ___  271.221,50 57,00
23. OBRES I PAVIMENTS BOU ____ 287.000,00 52,30

Segon.- Adjudicar a l’empresa ICMAN SL el contracte d’obres d’urbanització 
del Polígon A7, per procediment obert, oferta més avantatjosa amb diversos
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criteris d’adjudicació, pel preu de 267.410 € PEC i amb incorporació de les 
millores proposades en la seva oferta.

Tercer.- Condicionar l’acord anterior a la presentació per part d’ICMAN SL,  en 
el termini de 10 dies,  de la documentació justificativa  de trobar-se al corrent en 
el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o 
autoritzi a l'òrgan de contractació per a obtenir de forma directa l'acreditació 
d'això, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a 
dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'haver constituït la garantia definitiva.

Quart.- Que un cop acomplert el punt anterior, es procedeixi a notificar 
l’adjudicació  als licitadors que no han resultat adjudicataris i a autoritzar la 
devolució de la garantia provisional per ells prestada i simultàniament publicar 
en el perfil del contractant.

Cinquè.- Delegar en el Sr. Alcalde la potestat de fer les comunicacions 
oportunes quan a la data de signatura del contracte, del Pla de Seguretat i 
Salut de l’Obra i al Registre de contractes del sector públic,  a fer les 
publicacions necessàries en el BOP i a trametre el contracte a la Sindicatura de 
Comptes. 

Prèviament a l’adopció dels acords l’alcalde llegeix la proposta.

Intervé el regidor Isaac Peraire dient; nosaltres votarem a favor, tot i que es 
lamentable que no sigui una empresa del poble.

Respon l’alcalde; estem plenament d’acord amb això, hi va haver-hi una 
empresa del poble, però va tenir 58,40 punts, tot el que es pugui fer amb 
empreses de Prats, amb totes les obres que no hem pogut adjudicar 
directament, perquè la puntuació es una cosa transparent oberta a tothom, s’ha 
intentat que hi poguessin treballar gent de Prats, obres Passeig, totes les obres 
que hem anat fent.

11.- PRECS I PREGUNTES

-Josep Cruells: fa un temps que vam tenir una xerrada sobre el tema de la 
senyalització del poble, la primera hi ha el tema de les plaques dels carrers, 
érem conscients, que degut a tots els canvis que ha provocat la carretera, quan 
tinguéssim totes les plaques dels carrers, aniríem pel tema de la senyalització 
del poble, les plaques dels carrers les tenim al magatzem a punt de muntar, 
començarem a col·locar-les amb la brigada, a mesura que tinguem algun diner, 
per subvenció, tirarem endavant la senyalització de Prats, si voleu tinc el 
projecte us el puc deixar, evidentment haurem de corregir alguna cosa perquè 
troben que el 80 o 90% que ve de fora ens entren per la sortida nord llavors 
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això canvia una mica, només falta que tinguem alguna subvenció per tirar-ho 
endavant, que també val diners.

-Judit Pons: només demanàvem com es senyalitzava, el que passa es que una 
cosa es la senyalització i l’altre son les plaques dels carrers que ja està 
senyalitzat.

-Josep Cruells, ens va semblar que hi havia una prioritat amb els carrers, 
perquè moltes vegades la gent no els troba, perquè no hi ha plaques, a mesura 
que tinguem recursos l’anirem tirant endavant.

-Lluís Vila: s’ha d’informar dels pagaments realitzats en el trimestre, del període 
mitjà del pagament i el període mitjà de pagament excedit, suposo que ha estat 
a la vostra disposició el resum final seria que 38,66 dies, i el període mitjà de 
pagament excedit seria 46,12 dies, per més detall o teniu a la vostra disposició.

-Isaac Peraire: en el últim ple ens veu informar sobre la sol·licitud de 
l’ajuntament de Prats del programa viure al poble, que ens expliqueu una mica 
com ha anat.

-Lluís Vila: el viure al poble no se’ns va concedir ara de memòria no se les 
xifres, va ser un import molt petit el que es va donar a tot Catalunya i nosaltres 
no hi vam entrar llavors automàticament hi ha una altre tanda de subvencions 
que no es el programa viure al poble si no que es un programa FEDER i al 
mateix projecte que ja vam informar s’ha adaptat una mica de cara les 
condicions del FEDER i s’ha tornat a presentar, tenim evidentment l’esperança 
que aquesta vegada se’ns concedeixi, però de seguretat no n’hi ha cap. Son 
programes bastant reduïts i limitats.

-Isaac Peraire: els motius pels que no es va donar , hi ha algun varem o alguna 
explicació

-Lluís Vila: hi ha un varem que puntuen, parlo de memòria, però per exemple si 
hi havia 30 peticions fetes, en van donar només 6 o 7 i nosaltres estàvem en el 
10 o 12, ja dic parlo de memòria, però es més o menys això. De cara al 
programa FEDER, hi ha un barem una puntuació, s’ha mirat de millorar-ho.

-Isaac Peraire: el que passa que el FEDER son fons europeus no?

-Lluís Vila: el FEDER hi ha una part que es de la Generalitat i una part que ve 
d’Europa i per això són més diners, en el cas del viure al poble, en el cas del 
FEDER i lo que afegeix la Generalitat en el cas de viure al poble aquí no hi es, 
es una mica menys.

-Judit Pons: en referència a l’últim ple de posar l’estelada en un lloc destacat de 
la població es si ja heu rumiat on pot anar.
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-Lluís Vila: be rumiat si, arribat a un acord no, si de cas, fem una cosa, en la 
pròxima Comissió informativa posem propostes a les dues parts i intentem 
arribar a un acord.

-Judit Pons: nosaltres vam obrir una petita consulta, en la que de moment 
guanya la rotonda que havíem proposat.

-Lluis Vila: en la pròxima comissió informativa en parlem.

-Judit Pons: o sigui d’aquí 3 mesos

-Judit Pons: també a l’últim ple vam parlar de memòries de les festes, com ho 
tenim, ja hi podem afegir la de Santa Llúcia també i lo de la Piscina com ho 
tenim? 

-Joan Ferrer: vaig demanar amb el noi que se’n cuidava, no tenien les dades , 
de moment no les hi demanaria per que el tema d’abonaments i entrades va a 
parar...  

-Judit Pons: els abonaments i tot això es un preu públic, es una taxa que fixa 
l’ajuntament .

-Joan Ferrer: però va per ells.

-Judit Pons: si però el preu el posa l’ajuntament, el preu l’aprovem aquí al ple

-Joan Ferrer: jo el que volia saber es el nombre d’abonaments i entrades, no ho 
tinc

-Judit Pons: més que res, es perquè es un criteri de saber realment quanta gent 
està utilitzant la piscina es adir, n’hi ha molta, n’hi ha poca, bastant , parlem en 
xifres que ens es més útil. Només un apunt, jo molt poques vegades miro la 
safata, estem tant en correu electrònic que podeu fer un missatge.

-Joan Ferrer: ja t’ho faré demà

-Yolanda Roset: llavors també et volíem comentar Jordi el projecte educatiu, 
que en vam parlar amb el Consell Escolar Municipal del Lluçanès, perquè si 
poguessin començar a engegar coses més a nivell local , a nivell de poble, ens 
oferim per poder fer una reunió per poder encarrilar el tema

-Jordi Batriu: n’hem parlat un parell de vegades, el Lluçanès, territori educador, 
està en procés de diagnosi, que estan recollint les aportacions dels 
ajuntaments la de Prats les vostres també se’ls van fer arribar . La tècnica 
responsable del Consorci la propera, reunió que tingui amb l’ajuntament de 
Prats doncs si vols participar, perquè ho sàpigues de primera ma, com està 
anant el tema, jo t’ho faré saber i doncs també podríem presentar aquesta idea 
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de fer-ho o buscar alguna cosa més local que ens doni la seva visió com a 
tècnica i experta en el tema.

-Isaac; Peraire: voldria demanar sobre el Consorci del Lluçanès si hi ha alguna 
cosa rellevant que passi, si ho hem de saber...

-Lluís Vila: be bàsicament és el que hi ha, ens trobem en una situació 
econòmica molt difícil i ja sabem que és general, però afecta més a 
determinades empreses, o determinades institucions que no pas d’altres, en 
aquest aspecte sabem que l’ajuntament de Prats doncs dintre de tot, estem en 
una situació sanejada , no ens podem queixar, que es el que se sol dir, però en 
canvi en el cas del Consorci si que ens podem queixar, és una situació molt 
trista, s’està intentant de totes maneres arribar a solucions, es fan visites a la 
Diputació es fan intents de totes maneres hi ha una pòlissa que ja ve d’anys 
que estan obligant a reduir-los, quan més diners necessitaries, sabem que una 
de les coses que afecta més a les administracions es la liquiditat derivada dels 
abonaments que et venen de les administracions, sobretot de la Generalitat, 
son un desastre immens en el cas de benestar social i el de serveis socials, 
estem parlant de molts anys de retard, persones que son persones que han de 
cobrar la nòmina cada mes i que això la subvenció que hi ha de front t’arriba 
cap de dos anys, doncs ha sigut en aquest sentit desastrosa, la pòlissa, que 
t’hauria d’ajudar a passar aquesta liquiditat en contes de mantenir-la o 
augmentar-la doncs es al revés, t’obliguen a reduir-la i et donen a més a més la 
sensació de que te la retirarien però com que tampoc la cobrarien doncs per 
això la renoven que si no ni renovar-la farien. El pressupost total ja ho he dit 
una altra vegada es d’1.200.000€ ara passem a 600 aquest any en el proper no 
se si podrem aprovar gaire més de 500 i els sous es pràcticament aquesta 
xifra, vol dir que pràcticament el pressupost el que dona es per pagar els sous , 
llavors el que si que hi ha molta cura es que tots els programes que s’estan 
aconseguint, que se’n estan aconseguint, ara mateix hi ha cursets en marxa 
que es faran, curset de BTT , curset de formatgeria, però el que si que estem 
intentant de totes, totes i per necessitat, es que el millor abans l’haurien fet 
altres persones en canvi ara el que s’està intentant es que el facin gent ja de 
dins del Consorci i es una lluita difícil, segons quines administracions et diuen 
que els consorcis han desaparegut, no han desaparegut, a més el nostre no és 
només un consorci de turisme i promoció econòmica, que també ho es i això 
lligaria, com diem cada any però a més a més sabem tots  que es un Consorci 
de moltes més coses i que  ens dona una identitat a una comarca que ens 
agradaria reconèixer, però estem en un moment per totes aquest coses el 
menys indicat. Tot i això evidentment la lluita es aquesta.

-Isaac Peraire: Fa un moment en parlàvem de la circulació de la senyalització, 
si que hi ha hagut uns canvis de senyalització als carrers i després uns altres 
canvis d’aquests canvis, només si hi ha alguna explicació en això o si s’hagués 
pogut preveure abans o si es pot fer d’una altre manera.

-Lluís Vila: com a cosa general diria que es va aprovar un pla de trànsit de 
circulació del poble, que per dur-lo tot a la pràctica era quasi impossible, per 



48

falta de diners però que s’ha intentat, tant en el anterior equip com en el nostre 
s’ha anat adaptant i portat a la pràctica llavors de cara a aquest estudi que es 
va fer en el seu dia la Diputació, un dels canvis que proposava era anar tant 
com es pugui en direccions úniques, actualment amb el trànsit que hi ha el 
poble es molt complicat, carrers estrets que s’havien fet en l’època dels carros, 
s’intenta tot el que es pot crear direccions úniques i sempre en la direcció que 
porta aquest estudi això si que es veritat que provoca que a vegades hi hagin 
veïns que no vegin prou clar o que mostrin la dificultat en dur-ho a terme, ja que 
moltes vegades els trams a recorre son més llargs. Les direccions úniques son 
més segures, canvi sobre un canvi, estem disposats a parlar-ne i sempre ho 
hem demostrat i en algun d’aquests casos concrets, se’n va suggerir que per 
molt que l’estudi digués una cosa doncs que potser seria millor l’altre, i un cop 
estudiada si ens sembla que es veritat, que el que proposen te una lògica i que 
es un benefici se’ls hi ha donat la raó i s’ha aprovat en aquest sentit.

-Isaac Peraire: potser no tenim l’estudi del pla de mobilitat igual perquè algunes 
si que finalment han acabat sent.

-Josep Cruells: si em permets ara ja tenim les plaques de senyalització, al 
carrer Aragó girarem les plaques al revés de circulació, perquè el carrer 
Escoles funciona molt be, però si que som conscients que els veïns del carrer 
de l’Aragó han de fer algunes excursions importants , llavors hem parlat amb 
els veïns i quan ara baixaràs el carrer de la Lira podràs entrar de dret al carrer 
Aragó i girarem, no podràs entrar pel carrer Escoles, però si podràs entrar pel 
carrer de la Lira i carrer del Bruc, rectificarem una mica el carrer a l’ Aragó que 
fa anys que es va en aquest sentit.

-Montserrat Juvanteny: ens podeu fer una mica de valoració de la Fira de Sta. 
Llúcia, si us plau?

-Lluís Vila: la valoració econòmica no la tenim, la valoració general no es pas 
mèrit nostre, va fer una dia esplèndid, va ser una fira molt lluïda, hi havia molta 
gent i parades.

-Montserrat Juvanteny: parades sabeu si n’hi va haver-hi més que els altres 
anys?

-Lluís Vila: molt igual

-Ramon Font: una pregunta es sobre el Pavelló ens han arribat veus que s’ha 
acabat el termini per aquella noia que el porta. Es per veure si teniu intenció de 
fer concurs obert. Com o voleu fer?

-Joan Ferrer: s’ha de fer com mana la llei com s’ha fet sempre, un concurs, ara 
hi estem treballant, hi ha l’esborrany fet de les condicions. La piscina també 
s’acaba aquest any.
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-Yolanda Roset: us volíem comunicar la iniciativa que pot ser molt bona pel 
municipi, és per reivindicar el català a l’escola. Sumar-nos a la Som Escola.cat , 
fer una cadena humana a nivell de municipis, es demanar-vos si us 
enganxaríeu a donar-nos el vostre suport per poder-ho fer tots conjuntament i 
poder fer un acte reivindicatiu a favor del català i això fer una cadena humana 
que enllacés els diferents educatius, l’escola pública, amb la llar d’infants, La 
Pitota, la de les monges, una cadena humana a favor de la llengua catalana i 
que ens poséssim d’acord i volguéssim impulsar conjuntament amb el suport 
vostre, ens agradaria que fos una acció conjunta de cara als actes de la festa 
major del mes de gener per no retardar més aquest tema. A veure que 
n’opineu.

Se’n va parlar a nivell de consorci una mica, però a nivell de poble i en 
aquestes cadenes humanes seria una bona iniciativa però per municipi seria 
molt bo poder enllaçar.

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


