ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm. : 1/2013
Caràcter : ordinari
Data : 27 de març de 2013
Horari : 19,30h a 20,40 h
Lloc : Sala de Sessions de l’Ajuntament

Hi assisteixen :
Lluís Vila i Vilalta
Josep Cruells i Cortinas
Mercè Perernau i Borralleras
Jordi Batriu i Font
Raquel Martínez i Moya
Joan Ferrer i Vivet
Isaac Peraire i Soler
Montserrat Juvanteny i Canal
Judit Pons i Baños
Yolanda Roset i Aligué

alcalde
regidor
regidora
regidor
regidora
regidor
regidor
regidora
regidora
regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :
Ramon Font i Coma

regidor

Secretària accidental
Teresita Vila i Borés

Ordre del dia
1.- Aprovació Acta sessió anterior
2.- Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 1/2013
3.- Aprovació reconeixement de crèdits 2012
4.- Aprovació Compte de gestió, exercici 2012
5.- Aprovació conveni urbanístic Cal Camps
6.- Acceptació subvenció Escola Bressol
7.- Ratificació Decrets.
8.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia
9.- Donar compte de les Juntes de Govern
10.- Mocions
11.- Informacions, Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada per l’Ajuntament en ple en data:
-19 de desembre de 2012
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents acorda aprovar-la íntegrament.

2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2013
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient núm.1 de
modificació de crèdits del pressupost municipal de 2013 per a suplement de
crèdit.
Atès que s’han produït majors ingressos de transferències de capital 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 quatre
abstencions del grup d’ERC adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de
crèdits 1/13, d’acord amb el següent detall:

DESPESES
A) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS

PARTIDA

SUPLEMENT
CRÈDIT

CONCEPTE

01,911,00

Amort. préstecs a ll/t ens del sector públic

6.840,00 €

342,632,00

Projecte de rehabilitació piscines municipals

342,640,00

Redacció i direcció obres rehabilitació piscines.

162.171,49 €
10.847,77 €

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

179.859,26 €

TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT

179.859,26 €
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INGRESSOS

A) NOUS / MAJORS INGRESSOS

PARTIDA
761,00

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

CONCEPTE
Transferències de capital. Diputació (xarxa)

0,00 €

TOTAL NOUS MAJORS INGRESSOS

NOUS /
MAJORS
INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

173.019,26 €

173.019,26 €

173.019,26 €

B) BAIXA PARTIDES DESPESES

PARTIDA
01,913,00

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

CONCEPTE
Amort. préstecs a ll/t ens fora del sector públic

112.000,00 €

TOTAL BAIXA PARTIDES DESPESA

BAIXA
6.840,00 €

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
105.160,00 €

6.840,00 €

Total majors ingresos

173.019,26 €

Baixa partides despeses

6.840,00 €

TOTAL RECURSOS DE FINANÇAMENT

179.859,26 €

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

Prèviament a l’adopció dels acords l’Alcalde llegeix la proposta d’acord i explica
la incorporació de la subvenció de la Diputació de Barcelona.

3.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 2012
Vistes les factures pendents de pagament de l’exercici de 2012.
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Vist l’informe d’Intervenció.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i quatre
abstencions del grup d’ERC adopta els següents:

ACORDS:
Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdit per un import de 21.912,59€,
corresponents a exercicis anteriors que es relacionen a continuació.
M ÚM .
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652

NÚM . FRA.
12/ 146
206
A-3656
12209
198
62
0100000581
200000374
0100000580
0100000585
0100000591
200000356
200000355
155
154
150
208496
208495
200931
200000379
A-212
A-429
A-430
A-459
A-460
N 9697
N 9943
N10036
91
1079

DATA FRA.
31/ 12/ 2012
31/ 12/ 2012
28/ 12/ 2012
30/ 11/ 2012
15/ 12/ 2012
19/ 12/ 2012
21/ 12/ 2012
10/ 12/ 2012
21/ 12/ 2012
21/ 12/ 2012
31/ 12/ 2012
30/ 11/ 2012
30/ 11/ 2012
30/ 11/ 2012
30/ 11/ 2012
30/ 11/ 2012
31/ 12/ 2012
31/ 12/ 2012
31/ 12/ 2012
14/ 12/ 2012
31/ 12/ 2012
28/ 12/ 2012
30/ 12/ 2012
31/ 12/ 2012
31/ 12/ 2012
31/ 10/ 2012
30/ 11/ 2012
31/ 12/ 2012
30/ 06/ 2012
03/ 12/ 2012

T ER C ER
ENERBIO
ELECTRINSTA L-LLUÇANÈS
COPY PRATS
BOATELLA, SL.
ELECTRINSTA L-LLUÇANÈS
PUJOL VILAM Ú, S.C.P.
PLANS PUJALS, SL.
INSTA L·LACIONS M ANELIC, SL.
PLANS PUJALS, SL.
PLANS PUJALS, SL.
PLANS PUJALS, SL.
INSTA L·LACIONS M ANELIC, SL.
INSTA L·LACIONS M ANELIC, SL.
CRUELLS, SL.
CRUELLS, SL.
CRUELLS, SL.
EL 9 NOU
EL 9 NOU
EL 9 TV
INSTA L·LACIONS M ANELIC, SL.
PLA VALLDAURA
INSTA L·LACIONS J. BOLADERAS,SL
INSTA L·LACIONS J. BOLADERAS,SL.
INSTA L·LACIONS J. BOLADERAS,SL.
INSTA L·LACIONS J. BOLADERAS,SL.
E.S. LLUÇANÈS
E.S. LLUÇANÈS
E.S. LLUÇANÈS
CRUELLS, SL.
INFORM ATICA LLUÇANES

C O N C EPT E
Combust ible calef acció ceip / / Ies. (5,66 t ones pèl·let )
Reparació project or camp de f ut bol
Còpies f ot ocopiadores -desembreRep. diverses: cal Bach, camp de f ut bol i cald era biomassa
Inst al·lació aerot erms vest idors del pavelló
Escola Lluçanès. Reparar bast iment i pany
Piscolabis residència
Escola Lluçanès: Rep. avaria f uga t erres i canvi int errupt ors
Lot s Nadal t reballadors Ajunt ament
Lot s Nadal -col·laboradors LurdesEscola Bressol. Product es act ivit at s
Escola Lluçanès; Rep. llums Escola i avaria dif erencial lí nia
Polivalent . Làmpares, i repàs de llums
Polivalent . Pot es bancs i vidre port a ent rada
Escola Lluçanès; t reballs diversos f inest res, port es..
Escola Bressol. M osquit eres i rep. Port a
Publicit at programació f est es de Nadal
Publicació anunci aprovació conveni Trumple/ Ajunt ament
Espot . Banner Cap d'Any
Reparació enllumenat sala Polivalent
Felicit acions de Nadal i f ullet ons
Enllumenat Nadal
Reparació enllumenat de Nadal
Treball local carrosses Reis
Inst al·lacions Nadal al carrer
Combust ible vehicles municip als oct ubre
Combust ible vehicles municip als novembre
Combust ible vehicles municip als desembre
Rep. Dest rosses bar piscina municipal
Escola de música. Ordinardor
TOTA L

Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2013, els corresponents
crèdits.
-

Prèviament a l’adopció dels acords l’Alcalde llegeix la proposta i explica que
són factures d’exercicis anteriors.

4.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ, EXERCICI 2012
Examinat el Compte Anual de Gestió Recaptatòria que presenta l’Organisme de
Gestió Tributària, corresponent a l'exercici de 2012.
Comprovats que tots els càrrecs, baixes, ingressos i la relació de deutors a 31 de
desembre de 2012, d'acord amb el que disposa l'article 190 de la Llei 39/88
Reguladora de les Hisendes Locals, son correctes.

4

I M PO R T
1.246,45
419,27
492,45
739,37
4.065,60
479,64
94,77
76,18
500,76
195,15
14,30
303,42
1.014,59
396,03
986,51
1.165,23
281,40
149,56
242,00
423,05
583,83
2.458,47
1.495,72
339,57
527,46
571,58
900,34
780,15
426,45
543,29
21.912,59

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i quatre
abstencions del grup d’ERC adopta els següents:

ACORDS:
Primer.- Aprovar el Compte Anual de Gestió Recaptatòria, presentat per
l’Organisme de Gestió Tributària, corresponent a l'exercici 2012.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació
de Barcelona.
-

Prèviament a l’adopció dels acords l’Alcalde llegeix els acords i explica que es
tracta de la gestió que presenta l’Organisme de Gestió tributària, referent a
l’exercici 2012.

5.- APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC CAL CAMPS
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 la Sra. Assumpció Gili i Roca, en
representació pròpia, per a la millora urbanística de diversos espais.
Vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal Sr. Ferran Besa i Subirats.
Vist l’informe emès per la secretària interventora.
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 quatre vots
en contra del grup d’ERC adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el conveni urbanístic subscrit amb ASSUMPCIÓ
GILI I ROCA.
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 l’alcalde llegeix els acords proposats
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-

En Lluis Vila explica que es un conveni que consisteix en que segons les
Normes urbanístiques vigents hi havia uns metres al voltant de Cal
Camps que quedaven afectats, d’altra banda l’interès de l’Ajuntament
era que el carrer que continua fins el cementiri, pugui continuar recta,
això, segons el POUM se’ls hi donava la possibilitat d’edificar-ho,
urbanitzar una part a canvi d’aquest tros, ells van renunciar a urbanitzar
allà, a canvi de que se’ls salvessin aquests metres de l’hort i a canvi
d’això han donar gratuïtament tot el tros de continuar el carrer fins el
cementiri, ja sabeu que ara per anar al cementiri es una mica complicat.

-

N’Isaac Peraire replica; la nostre intervenció no serà sorpresa, al que es
sorprenent es crear el POUM a cops de conveni i ho reclamem que no
sigui així, perquè el que fem es refermar, una cosa que ja hem dit aquí,
va sent el POUM de la vergonya, aquest POUM a resultes de cops de
convenis, que no sabem si es bo o no, el que si que fa es hipotecar
aquest planejament d’ordenació urbanística municipal general, que el
que hauria de fer es posar tots aquests elements conjunts sobre la taula
i no ens permet fer-ho, per això nosaltres votarem en contra i mostrem
una vegada més el nostra no acord en aquesta forma de procediment.

-

En Lluís Vila explica; nosaltres pensem com ho hem dit moltes vegades
això es un tema, que ens agradaria anar molt més ràpid però d’altre
banda, pensem que si aquests convenis que es fan són beneficiosos pel
poble, doncs els intentarem fer, o sigui arribar a acords amb gent del
poble perquè vagi be el poble, ens sembla que es una de les nostres
obligacions.

-

N’Isaac Peraire; si el POUM no està aprovat es per la inacció.

6.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ESCOLA BRESSOL
Vista la Resolució de 18 de febrer de 2013 de la Conselleria d’Ensenyament,
per la qual s’atorguen subvencions a les Corporacions Locals titulars de llars
d’infants, per al curs 2011-2012, l’import atorgat a aquesta Corporació Local per
a la Llar d’infants és de 49.400 €.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció atorgada per la Conselleria d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya als titulars de llars d’infants, per al curs 20112012, per import de 49.400€.
Segon.- COMUNICAR dit acord a la Conselleria d’Ensenyament, Direcció
General de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya.
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-

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

7.- RATIFICACIÓ DECRETS
Vist el Decret 7/2013 de 22 de febrer de 2013 que literalment diu així:
“DECRET NÚM. 7
D’acord amb l’article 32.2 del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per Reial
decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació als valors cadastrals dels béns
immobles urbans del seu terme municipal, dels coeficients que estableixi a aquest efecte la Llei
de Pressupostos General de l’Estat per a l’any 2014, prèvia apreciació del Ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques de la concurrència dels requisits legalment establerts.
Així mateix, comunicar el nostre desistiment de la sol·licitud que aquest ajuntament us va fer
per la realització d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.
Al temps, per tal de solucionar definitivament les diferències de valors que s’estan produint en
el municipi, en funció de l’antiguitat de la construcció, característiques, data d’alta, etc. i us
sol·licitem l’inici del Procediment de regularització cadastral que preveu la Disposició addicional
tercera del text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
Segon.- Ratificar aquesta Resolució en al propera sessió que celebri l’Ajuntament en Ple”.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta el següent:

ACORD:
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 7/2013 de data 22 de febrer de 2013,
tal com més amunt es transcriu.
-

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

-

En Lluís Vila; explica que tots els ajuntaments del Lluçanès es va
començar un procediment, però a proposta de la Diputació es fa una
revisió simplificada d’acord amb la Diputació.
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Vist el Decret 8/2013 de 22 de febrer de 2013 que literalment diu així:
“DECRET

NÚM. 8

Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores o
d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013 – 2016, i s’obre la
convocatòria única per a aquest període.
Vista la línia d’Inversions, de manteniment i conservació existent en aquest PUOSC 2013-2016.
RESOLC:
Primer.- Sol·licitar la inclusió en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya pel quadrienni
2013-2016, les següents obres:
1. Projecte de millora i regeneració del carrer Major i de la Plaça de l’Església, amb
el següent finançament:
Anualitat 2013
PRESSUPOST
TOTAL
238.706,58 €

Sol·licitud
PUOSC
190.965,27 €

Fons propis
47.741,31 €

2. Línia de manteniment i conservació, amb el finançament següent:
Anualitat 2013 - 2016
PRESSUPOST
Sol·licitud
TOTAL
PUOSC
102.654,18 €
102.654,18€

Segon.- Que es tramitin les fitxes de sol·licitud amb la documentació corresponent pels mitjans
telemàtics de les administracions catalanes tal i com es preveu a la normativa vigent.
Tercer.- Fer constar a la Generalitat de Catalunya que l’Ajuntament disposa de tots els
terrenys, locals, servituds, energia, concessions, permisos i autoritzacions, tant oficials com
particulars que són necessaris per a la realització de les obres de, pel Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, anualitats 2013-2016, respectivament i es compromet, en el seu cas, a
aportar els documents acreditatius.
Quart.- Ratificar aquests acords en la propera sessió que celebri l’Ajuntament en Ple.”

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i l’abstenció
de quatre membres d’ERC adopta el següent:

ACORD:
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 8/2013 de data 22 de febrer de 2013,
tal com més amunt es transcriu.
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-

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

-

En Lluís Vila; explica que finalment va sortir la convocatòria pel PUOSC,
els rumors diuen que hi ha molts pocs diners destinats, be això ja no són
rumors, això vol dir, que tocaran pocs diners, ara no es el moment de
grans inversions, ells mateixos ja han buscat un sistema a base de un
tant per habitant, que diuen, doncs en el teu municipi li toca tant, en
aquest cas, en el municipi de Prats a la anualitat 2013 – 2016 serien
102.654 € en aquest cas aquests 102.000€ que serien aproximadament
uns 25.000 cada any que podrien anar pel pressupost general, no
s’haurien de justificar a través de cap inversió, llavors ningú sap hores
d’ara, si a part d’aquesta quantitat que en principi que ja està destinada,
no se sap si ens donaran res mes, llavors el que hem demanat es el
pressupost aquest, que ja el teníem fet el projecte del carrer major, que
ja s’havia demanat en una anterior vegada, que llavors es va renunciar i
en aquest cas es tornaria a demanar, no se sap quina quantitat i
destinarien, perquè si es una obra de 238.000€ i poguessin destinar poc
evidentment, l’ajuntament no hi podria aportar la diferència, llavors
s’hauria de canviar per una obra més modesta, con que s’havien de
presentar tota una seria de projectes.

-

Na Montserrat Juvanteny; aquest projecte exactament que englobaria i
quines actuacions contemplarien?

-

En Josep Cruells; aquest projecte es molt gros perquè vam començar
que anàvem per la ratlla de 800.000€ agafàvem c/ Major, Plaça de
l’Església, Plaça Nova, Plaça de Can Claus, carrer de Mossèn Josep
Valls, i dessota l’Església, llavors que hem fet? amb els diners que hi
estaven destinats hem dividit en fases, la fase més urgent que hi ha es
la del carrer Major, llavors faríem aquesta fase que ens quadrés amb els
diners que estan destinats al PUOSC, hem agafat el projecte total de
tots aquests carrers i el tècnic municipal ha triat el tros que s’ajustés una
mica amb els diners que ens puguin donar amb el PUOSC i prioritzant el
carrer Major, perquè considerem que es el lloc que hi ha els serveis més
obsolets que quan plou s’omplen les cases del cap devall i està com
està, llavors faríem això, carrer Major, Plaça de l’Església i ens quadraria
una mica amb aquests diners i més endavant, amb el mateix projecte, es
podria anar fent per fases, de mica en mica i prioritzar els llocs que
triéssim tots plegats.

-

Na Montserrat Juvanteny; el carrer Major, quin tram?

-

En Josep Cruells; el carrer Major, si recordeu ja es va fer fins a Cal
Sendo, el tema clavegueram el que es més complicat es de Cal Sendo
fins al desaigua de la carretera,

-

Na Montserrat Juvanteny; està contemplat el tema de clavegueram, no
fem només una operació de maquillatge d’asfaltat al carrer i arreglem el
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que es veu, sinó també arreglem el clavegueram, on es verdaderament
on hi ha les necessitats urgents.
-

En Josep Cruells; això de maquillatge no ho solem fer, et vull recordar
que totes les urbanitzacions que hem fet, a part del clavegueram, hem
posat fibra òptica, hem empotrat tots els serveis, el carrer Major per
tema d’espais no es podrà soterrar el tema energètic, perquè Fecsa
Endesa fan muntar aquestes 20 caixes, i evidentment a les cases no hi
cabria, per tant evidentment ha d’anar amb el trenat per sota els balcons,
tot el que sigui vorera, que evident potser no serà vorera doncs,
telefònica, fibra òptica, tot això tot aniria empotrat a sota, tot el que es de
paviment en avall sempre fet tot nou.

-

Na Montserrat Juvanteny; el clavegueram també eh?

-

En Josep Cruells; evidentment es la prioritat total

-

Na Montserrat Juvanteny; llavors estem parlant... seria una zona on
circulen cotxes o zona peatonal?.

-

En Josep Cruells; intentaríem que hi haguessin els menys cotxes
possibles, de comú acord evidentment amb tota la Unió de botiguers i
amb tota la gent del poble, amb el regidor ja s’ha fet alguna reunió amb
la Unió de Botiguers, el tema doncs d’intentar dels aparcaments, va
semblar que no, si arribéssim a fer això ara seria l’hora de reunint-se tots
plegats i una vegada per totes arribar a un acord i la gent que ha d’anar
a casa seva amb el cotxe potser doncs minimitzar una mica el trànsit,
mirar que hi haguessin els menys cotxes possibles. Això tindrà la
paraula el veïnat i tots plegats.

-

Na Montserrat Juvanteny; els del grup d’esquerra creiem que un canvi
més enllà de la fisonomia si es que també implicarà costums de fets dels
veïnat i de la zona comercial, això que un projecte d’aquestes
característiques, abans de presentar-lo per aconseguir una subvenció
doncs cal una consulta prèvia i una exposició al poble, el grup
d’esquerra estem a favor a la millora de zones urbanes de Prats però no
estem a favor en la forma en que s’ha fet. El nostre vot serà l’abstenció.

-

En Josep Cruells; si em permets nosaltres abans de tirar endavant cap a
l’adjudicació ens reunirem una i mil vegades si convé amb els veïns i
buscarem el millor per tots plegats, no serà una decisió de farem això i
posarem allò. Nosaltres el que no podem discutir ni discutirem mai serà
amb l’aspecte tècnic, si hi ha d’anar una canonada X o una canonada
d’un altre color, el que si que doncs evidentment parlarem i estem
disposats a fer el que calgui i debatre si han d’haver menys cotxes
possibles o si ha d’anar sense voreres, jo particularment penso que si
això ho debatrem, però repeteixo hi ha un projecte englobat total l’anirem
desenvolupant.

-

Na Montserrat Juvanteny; ja m’avanço i des del grup d’Esquerra fem una
petició per una trobada de treball i aclarir aspectes d’aquest projecte, en
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quan el que se’ns ha presentat avui, que parla de sanejament que no
s’actua sobre la xarxa existent que la instal·lació d’aigua que no s’actua
sobre la xarxa existent, sobre la instal·lació elèctrica que no s’actua
sobre la xarxa existent, l’enllumenat públic que no s’actua sobre la xarxa
existent, i en telecomunicacions tampoc s’actua, per tant demanem una
trobada amb els tècnics redactors del projecte i amb l’equip de Govern.
-

En Lluís Vila; be doncs ja la farem.

-

En Josep Cruells; agafem la paraula, però torno a dir el mateix es va fer
un projecte i ara s’ha hagut de justificar per urgència aquests 200.000€ ,
però, ja ho he dit abans que la prioritat principal del carrer Major es el
clavegueram, es la primera cosa que s’ha de fer amb el que
correspondrà amb una sèrie de molèsties amb tota la gent que hi viu,
botigues, per això se’n haurà de parlar molt i molt agafo la paraula per
aquesta trobada en el moment que s’hagi de tirar endavant i que
evidentment os hi convidarem.

8.- DONAR COMPTE DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia següents:
-

Decret núm. 78/2012 de data 5 de desembre de 2012 – Autorització activitat.

-

Decret núm. 79/2012 de data 12 de desembre de 2012 – Habilitació secretària
interventora.

-

Decret núm. 80/2012 de data 13 de desembre de 2012 – Anulació recàrrec rebut
Impost increment valor dels terrenys de naturalesa urbana.

-

Decret núm. 81/2012 de data 27 de desembre de 2012 – Autorització llicència
d’obres.

-

Decret núm. 82/2012 de data 31 de desembre de 2012 – Anulació recàrrec rebuts
exercici 2012.

-

Decret núm. 83/2012 de data 31 de desembre de 2012 – Anulació recàrrec rebuts
exercici 2012.

-

Decret núm. 84/2012 de data 31 de desembre de 2012 – Aprovació factures.

-

Decret núm. 1/2013 de data 8 de gener de 2013 – Autorització activitat.

-

Decret núm. 2/2013 de data 16 de gener de 2013 – Autorització activitat.
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-

Decret núm. 3/2013 de data 16 de gener de 2013 – Autorització instal·lació parada
calçots.

-

Decret núm. 4/2013 de data 25 de gener de 2013 – Sol·licitud propostes a entitats
financeres per a la concertació d’una pòlissa de tresoreria

-

Decret núm. 5/2013 de data 7 de febrer de 2013 – Autorització pas “Trobada
Copa BMW, el proper 23 de febrer.

-

Decret núm. 6/2013 de data 22 de febrer de 2013 – Aprovació “Projecte millora i
regeneració del carrer Major i de la Plaça de l’Església”

-

Decret núm. 9/2013 de data 4 de març de 2013 – Contractació urgent TEI Escola
Bressol.

-

Decret núm. 10/2013 de data 11 de març de 2013 – Contractació urgent TEI
Escola Bressol.
-

Decret núm. 11/2013 de data 13 de març de 2013 – Autorització activitat innòcua

-

Decret núm. 12/2012 de data 13 de març de 2013 – Autorització activitat

L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.

9.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN

Es dóna compte de les Juntes de Govern següents:

-

Junta de govern del 16 de novembre de 2012.

-

Junta de govern del 30 de novembre de 2012.

-

Junta de govern del 21 de desembre de 2012.

-

Junta de govern del 4 de gener de 2013.

-

Junta de govern del 18 de gener de 2013.

-

Junta de Govern de l’1 de febrer de 2013.

-

Junta de Govern del 15 de febrer de 2013.

L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.
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L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent l’ADHESIÓ AL
SISTEMA DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIÓ (VEU, MÒBIL I DADES), 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.

-ADHESIÓ AL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS
DE TELECOMUNICACIÓ (VEU, MÒBIL I DADES)
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la
contractació centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) amb la finalitat d’optimitzar les xarxes
de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis i, a aquests
efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, (veu, mòbil i
dades), aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de
comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats en els
següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIO FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.

II. El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de
les bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra
agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través la
contractació centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel
Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents
d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un
benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.
III. El Consorci LOCALRET disposa d'una Plataforma Electrònica de
Contractació (PECAP) que és un portal d'internet que permet el
desenvolupament del procés contractual per via telemàtica, l'adhesió a la qual
és condició necessària per fer ús de la contractació centralitzada promoguda
per LOCALRET, excepte en el cas que l’ens interessat sigui membre del dit
Consorci.
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IV. Vist l'interès de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès d’adherir-se al citat
conveni i que aquest és membre del Consorci LOCALRET, que preveu una
despesa estimada de 21.130€.
V.- Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13
de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(endavant, ROAS), i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar convenis de
cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així
mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic
reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme
sistemes d’adquisició centralitzada.

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al conveni
de col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i
la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades, còpia del qual
s’adjunta com annex I, tot assumint el compromís de compliment de les
obligacions que se’n derivin.
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran
acceptades per aquest ajuntament de Prats de Lluçanès pel sol fet de no
revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva
aprovació.
SEGON.- Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la
Diputació de Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, puguin obtenir de qualsevol operador de
telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest
ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a
la consulta telemàtica de la dita informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de
l’estricte àmbit d’execució del procediment de contractació centralitzada dels
serveis de telecomunicacions.
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La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni
referit en l’acord primer.

TERCER.- Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té previst
destinar per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions
que dugui a terme LOCALRET serà d’un import de 21.130€ IVA inclòs, per als
lots que tot seguit es detallen :




LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ
FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE
DADES
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET

QUART.- Declarar que en el pressupost de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
de l’exercici 2013 existeix crèdit disponible suficient per a la contractació dels
serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades d’aquest
Ajuntament de Prats de Lluçanès, i assumir el compromís de realitzar la
consignació pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els
exercicis 2014 i 2015.

CINQUÈ.- Facultar àmpliament i expressa Jordi Batriu i Font, regidor, perquè
en representació de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a la realització de
quants tràmits i l'adopció de quantes resolucions siguin necessàries per a
l'execució dels presents acords.
-

Prèviament a l’adopció dels acords l’Alcalde proposa votar la urgència i
seguidament explica de que es tracten aquests acords i els motius de la
urgència.

10.- MOCIONS
Mocions presentades pel grup d’ERC
1.- Moció de suport a la declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble
de Catalunya
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble
català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El
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parlamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les
assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els
catalans ha estat una constant. Malgrat les dificultats històriques, és a dir, tots
els intents de recuperar les institucions i l’autogovern de Catalunya
(Mancomunitat de Catalunya, proclamació de la Segona República espanyola) i
totes les actuacions autoritàries que han abolit els avenços desitjats (dictadura
de Primo de Rivera, dictadura del general Franco), el poble de Catalunya ha
lluitat contra les resistències que han limitat la democràcia a casa nostra. Una
de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya
l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional,
amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en
el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de
1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al
Parlament de Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les
forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del
marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat l’any 2005. Les dificultats i negatives
per part de les institucions de l’Estat espanyol, entre les quals cal destacar la
Sentència del Tribunal constitucional 31/2010, comporten una negativa radical
a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de
l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern.
El poble de Catalunya ha expressat de diverses formes la voluntat de superar
l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. La manifestació del
passat 11 de setembre sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa” va ser una
expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les
decisions del poble de Catalunya.
Després de l’aprovació, el 27 de setembre de 2012 i per part del Parlament de
Catalunya, de la resolució 742/IX que constatà la necessitat que el poble de
Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur
col·lectiu mitjançant una consulta, i atenent el resultat de les eleccions del 25
de novembre al Parlament de Catalunya, aquest Parlament, reunit en la
primera sessió de la X legislatura el 23 de gener de 2013 va aprovar una
Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents acords:
PRIMER. Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a la
Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, que diu el
següent:
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D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per
part del poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar
el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur
polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
- Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat
democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.
- Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir
serà escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat
d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg
en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament
que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que
en serà el garant fonamental del dret a decidir.
- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el
conjunt de la població i la societat civil catalana tingui tota la
informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i
es promogui la seva participació en el procés.
- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les
institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional.
- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la
voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de
mantenir Catalunya com un sol poble.
- Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals
de la Unió Europea, particularment els drets fonamentals dels
ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la
solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés
econòmic, social i cultural.
- Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu
l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a decidir.
- Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució
que representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest
procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les
dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
- Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la
Generalitat han de fer partícips actius en tot aquest procés el món
local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i
entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els
mecanismes que garanteixin aquest principi.
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El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i
ciutadanes a ser actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de
l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.

SEGON. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya.
-

Prèviament a l’adopció dels acords la regidora Judit Pons llegeix la
proposta.

-Lluís; be això es tracta de recolzar d’alguna manera una moció que va aprovar
el Parlament, per una amplíssima majoria i que a més a més els grups presents
a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, sempre hem manifestat la nostra voluntat
de recolzar temes d’aquest tipus, doncs també votarem a favor.

2.- Moció per a la gestió dels residus
La gestió dels residus de la població és un dels principals serveis que els
ajuntaments dóna. A més, suposa una de les despeses més grans per als
individus, famílies i comerços i el mateix Ajuntament.
A Prats i al Lluçanès, la gestió de la recollida de residus i escombraries podria
millorar tan a nivell econòmic com mediambiental, tenint la necessitat de buscar
noves fórmules adients.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents acords:
1. Constituir un grup de treball impulsor d’un estudi que treballi la recollida
d’escombraries al municipi de Prats de Lluçanès i busqui alternatives
més eficaces, eficients i respectuoses amb el medi ambient, com podria
ser la recollida d’orgànica porta a porta.
2. Que es valori la possibilitat de mancomunar aquest servei amb els altres
pobles del Lluçanès i s’estudiï fórmules que facin més econòmiques el
servei, i reverteixi en el ciutadà.
3. Fer arribar aquest acord als Ajuntaments del Lluçanès i el Consorci del
Lluçanès.

-

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

-

En Lluís Vila explica; des del consorci s’està estudiant i dono la paraula al
regidor que porta aquest tema.
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-

En Josep Cruells; estic totalment obert a qualsevol taula de treball parlar
del tema, el que no estic d’acord en un tema que has dit, el porta a porta es
una cosa mediambiental que es molt bona, perquè evidentment la gent ens
costa gestionar els residus, amb el que no estic d’acord es amb el tema
econòmic, el ciutadà de Prats li costarà més diners, ja ho coneixem en
pobles que ho han fet. Ens agradaria, tenim l’assessorament del Consell
Comarcal, tal com sabeu, el Lluís també ens ha dit que s’està estudiant a
través del Consorci i s’estan fent uns estudis de despeses generals de tots
els 13 municipis per valorar que, però es un tema que podem millorar, però
més costós, a data d’avui això de que sigui més costós es una mica
complicat. Estic obert, doncs si algú de vosaltres vol tenir un canvi
d’impressions podem fer venir els representants del Consell Comarcal i que
ens passin unes estadístiques d’una població com la nostra amb els preus
que van i veureu que mediambientalment fabulós però econòmicament
malament, llavors agafo la paraula a qualsevol de vosaltres podem trobantse i presenteu propostes i les estudiem i podem mirar a veure que fem.

-

N’Isaac Peraire; tal com està redactada la moció ja ho preveiem, no posem
condició a la recollida orgànica, el que ens interessa es poder fer aquest
tipus de treball i que busquin les alternatives, que podrien ser aquestes o
no.

3.- Moció pels camins escolars
Els grups polítics d’aquest ajuntament ens vam posar d’acord per a treballar
conjuntament per a la consecució d’un Projecte Educatiu de Poble.
L’educació és clau pel present i futur del municipi i les persones que el formem,
promocionar-la a partir d’una tasca planificada és de vital importància. Aquesta
planificació, al nostre entendre, ha de ser conjunta entre agents i entitats del
municipi i liderada pel consistori municipal.
En el context socioeconòmic actual aquesta iniciativa pren importància i pot ser
de gran profit per al desenvolupament de l’acció educativa a nivell municipal.
Així doncs, pensem que caldria començar a impulsar iniciatives concretes que
poden arribar a formar part del Projecte Educatiu de poble.

19

Una de les propostes que va sorgir en una “Assemblea de poble” va ser la
d’iniciar el procés envers la sensibilització del medi ambient dels joves i famílies
de la nostra població i, al mateix temps, la creixent necessitat de reduir al
màxim l’excés de cotxes particulars que s’aglutinen a les entrades i sortides
dels centres escolars.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents acords:
1.- Establir una campanya de sensibilització a nivell local que promogui accions
encaminades a reduir el trànsit i fomenti l’hàbit d’arribar a peu als centres
escolars.
2.- Tirar endavant la iniciativa de camins escolars, fomentant anar a peu a les
escoles i millorar així la salut de les persones, la mobilitat al poble i la cura del
medi ambient.
3. Establir línies d’actuació coordinades amb altres serveis del municipi -com
l’espai social- que possibiliti el fet de crear petits grups de menors que puguin
arribar a l’escola o tornar als seus domicilis acompanyats al mateix temps, es
permetria una estreta relació entre diferents generacions.
4.- Reunir els representants de tota la comunitat educativa de la població per a
establir calendari i definir l’actuació. El Consell Escolar Municipal pot ser un bon
grup impulsor.
5.- Establir objectius i periodicitat d’actuacions per a tirar endavant un Projecte
Educatiu de Poble per a Prats de Lluçanès.
-

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

-

En Jordi Batriu; explica, per la nostra part ja s’havia iniciat algun tema
d’aquests, s’havia posat damunt la taula, nosaltres veiem be per la nostra
part començar a concretar segons quins temes, el tema dels camins es un
tema important, per la nostra part hi estem d’acord, com sempre ens
reunirem i posarem fil a l’agulla.

4.- Moció sobre l’exercici de la Sobirania Fiscal a l’Ajuntament de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a
l’espoli interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en
grans empreses i fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la
retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i
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l’educació, perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi
econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència.
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una
absoluta deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els
Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets,
pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix.
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels
anys, fins i tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments,
és homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes
prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees.
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments
catalans passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest
greuge, i posar les bases per a una solució definitiva.
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots
els impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre
país es liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència
Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos
suportats a Catalunya.
Seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la Plataforma
“Catalunya Diu Prou”, fa un any que estan presentant i liquidant les seves taxes
a Catalunya, tant l’ATC com l’AEAT han reconegut la legalitat de la seva acció
amb diferents actes administratius que certifiquen el compliment de les
obligacions tributaries dels usuaris que han escollit aquesta opció de pagament.
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i
compromesa amb les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i
hem de contribuir a l’objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya,
exercint la sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària de Catalunya els
impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola.
Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels
ajuntaments que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats
municipalistes com l’Assemblea de Municipis per la Independència, que el 15
de febrer de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots
els municipis adherits comencin a exercir tot seguit, la Sobirania Fiscal per la
qual passin a ingressar els impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a
l’Agència Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l’Agència espanyola. Això, ho
podran fer per designació del Ple o per voluntat dels seus Batlles i equips de
Govern.”
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

21

Primer.- Demanem a l’Alcalde amb la coresponsabilitat de tots els electes que
mostrin conformitat en aquest punt, que exerceixin la sobirania fiscal i ingressin
els pagaments que hagi d’efectuar l'Ajuntament de Prats de Lluçanès,
corresponents a l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i
també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit
(IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a
l'Agència Tributària espanyola com s’han realitzat fins ara.
Segon.- Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Prats de Lluçanès que
vulguin acollir-se a aquesta pràctica a les plataformes, entitats o associacions
que donin assessorament en aquest tema.
Tercer.- Demanar a l’Alcalde que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de
consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis
adherits a l’Associació de Municipis per la Independència.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat
amb les Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda
pròpia.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat
de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a la Plataforma
Catalunya Diu Prou. I a l’Agència Tributària de Catalunya.
L’Ajuntament en Ple, amb quatre vot favorables del grup d’ERC i sis vots en
contra de CIU, es desestima la proposta.
-

Prèviament a l’adopció dels acords la regidora Montserrat Juvanteny llegeix
la proposta.

-

En Lluís Vila; be en aquest cas nosaltres ja havíem tractat una proposta
vostra molt similar anteriorment i vam dir que en aquest cas concret no
estàvem d’acord a instar a complir la Llei actual, n’hem parlat moltes
vegades que fervents defensors de que Catalunya pugui assolir la seva
independència però mentre això no s’esdevingui els impostos s’han de
pagar on s’han de pagat que més voldríem que poder-los pagar allà on
volguéssim i d’altre banda dir que l’Ajuntament de Prats faci una cosa que
en aquest moment no pot fer es dir-ho d’alguna manera els secretaris,
serveis tècnics, es que d’alguna manera han de complir, no em vull ficar en
una votació que farem que no, no podem anar directament a fer una cosa
que va en contra de la Llei, això es tal com o veiem nosaltres, sabem que hi
ha ajuntaments que no ho han vist així, ho sabem. Nosaltres el que si que
vam dir l’altre vegada es que de seguida que siguem independents ja
automàticament no hi haurem de patir ja no haurem de pagar res a Madrid,
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però de moment, haurem de fer una mica a desgrat però haurem de fer el
que ens toqui. En aquest cas aquesta proposta votaríem que no.

-

Na Montserrat Juvanteny; ens sorprèn que ens doneu aquesta resposta,
perquè això es una proposta que ha fet l’Associació de Municipis per la
Independència, el municipi de Prats hi estem adherits, hi ha municipis que
ho han fet, ens sembla que es una mica amagar el cap sota l’ala.

-

En Lluís Vila; ja ho he dit, ja t’he donat la raó que efectivament ho han fet
alguns municipis però nosaltres en aquest cas no ens sembla adequat de
fer-ho.

11.- PRECS I PREGUNTES
-

En Lluís Vila, informa, ara toca les informacions l’estat morositat, que
sempre diem els dies en que es paga les factures l’Ajuntament de Prats,
això es una cosa que es de Llei. Ens obliguen a presentar-ho ho teniu a la
vostra disposició per si ho voleu estudiar. Es una informació s’ha de
comunicar al Ple, el període mitjà pagament dies 65,12 surt, període mitjà
de pagament excedit 59,87, no es l’ideal però no està malament.

-

Intervé l’Alcalde Lluís Vila avui amb pesar he rebut una notificació que diu
Raquel Martínez Moya amb domicili a Prats de Lluçanès al carrer Pagesia 8
en la seva qualitat de regidora comparec i manifesto que mitjançant aquest
escrit presento la renúncia formal al càrrec de regidora electa a Prats de
Lluçanès, per motius personals que m’impedeixen desenvolupar dit càrrec i
signa la Raquel, que torno a dir això o lamento personalment, la Raquel ha
fet una bona tasca a l’ajuntament, m’hauria agradat que això hagués pogut
continuar, però hi ha hagut canvis en la seva situació laboral que li poden
dificultar, que han comportat que renúncia al càrrec, jo li vull agrair
directament en nom propi i segur que també en nom de l’equip, tot l’esforç
que ha fet i sobretot li desitjo que el camí que comença ara sigui profitós i
que li vagi molt be i endavant i gràcies. A continuació informa que la
següent candidata a la llista la senyora Ariadna Ponsa i Sala com li
correspon per ser la següent de la llista de la candidatura.

-En Lluís Vila; informa sobre el CAP Centre Assistència Primària, que
actualment està aturat , de seguida que l’empresa va decidir aturar-lo vam fer
gestions a la Generalitat, Sanitat, els hi vam dir, però no ho sabien encara, se’n
van assabentar una mica a través nostra, vam parlar també amb l’empresa. Es
una cosa entre la Generalitat i l’empresa si això s’acaba duent a terme en els
terminis previstos, a hores d’ara esperem ... l’empresa ens va comentar que
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això era un problema de GISA, que GISA es una empresa de la Generalitat que
es dedica a les obres la que havia de trobar alguna solució. A data d’avui
concretament, hem tornar a parlar amb una i altre part i a data d’avui no han
trobat encara solució, tant uns com altres expressen el seu desig de que s’han
d’acabar les obres, però una data concreta encara no la tenen. Els terminis en
que nosaltres d’alguna manera ens movíem abans de que passés això, o just
abans de l’agost o just després de l’agost com a molt el setembre les obres
havien d’estar acabades i llavors s’havia de procedir a posar-hi els serveis
instal·lacions i poder posar-ho en funcionament abans de final d’any, això es
clar hores d’ara ningú ens ha dit que no sigui així evidentment però també
ningú pot garantir que sigui així, nosaltres estem molt interessats en que això
tiri endavant, se que vosaltres també ho esteu, ens hem de posar una mica a
l’espera si es posen d’acord les dues parts, no cal ni dir, tothom ho sap , es un
problema purament econòmic, problemes que està passant la Generalitat fan
que no pugui pagar adequadament, l’únic, que podem desitjar en aquest
moment es que es puguin posar d’acord.
-N’Isaac Peraire; sobre el POUM i els temes urbanístics en l’últim ple es va
aprovar un conveni urbanístic entre l’ajuntament i Trumple Invest, sobre una
zona concreta del poble, com son les antigues naus de Puigneró, es va
exposar al públic, el nostre grup d’esquerra, va presentar una reclamació que
no s’ha respòs, perquè des dels serveis tècnics ens van dir que no s’havia de
fer, però nosaltres a nivell polític, pensem que no hauria de ser així, ja que
anava dirigida a l’alcalde, equip de govern, una resposta si que hauríem de
tenir i tenir en compte, i precisament el que volem es debatreu i si han aquests
mecanismes per fer-ho i els seguim han de servir d’alguna cosa, llavors volíem
fer aquest comentari.
-En Lluís Vila, be això va entrar com les al·legacions que hi ha pel POUM i
efectivament els equips tècnics opinen que les al·legacions s’han de contestar
totes conjuntament, estem d’acord en que no es el mateix una al·legació que
pugui presentar gent del poble, com unes persones que estan dins l’ajuntament
per tant, em comprometo a mirar-les amb ,més atenció del que he fet, perquè
es van passar una mica com les altres al·legacions i per tant en aquest cas en
podem parlar.
-N’Isaac Peraire, no es el POUM es el conveni urbanístic
-En Lluís Vila, si però es una conveni que s’inclou en el POUM.
-Na Montserrat Juvanteny; hi va haver una trobada al compromís d’Orís contra
el fracking, com es que no hi anés cap representant de l’ajuntament de Prats, hi
havia presidents del Consell Comarcal , del Ripollès, Osona, Garrotxa, hagués
estat be que el president del Consorci del Lluçanès també hi hagués estat
present.
-En Lluís Vila; si hi podia ser, però aquell dia a la mateixa hora tenia una reunió
amb el Conseller de Presidència que tocàvem temes que afectaven al poble i al
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país i la comarca, aquesta reunió hi havia diversos alcaldes, que alguns quan
va ser hora, es van aixecar i van anar a Orís, jo com que no m’havia
compromès, em vaig quedar, vaig pensar, potser equivocadament; jo
presideixo tres institucions que totes tres hem aprovat manifestos en contra,
tots tres hem aprovat mocions en contra del fracking, o sigui que estem
totalment en contra del fracking, una altre qüestió es el fet d’anar allà i sortir a
la foto, no dic que sigui dolent i no dic que els que hi van anar-hi només van
anar-hi per sortir a la foto en cap moment, però si que nosaltres pensem que
hem de fer en contra del fracking es d’una banda hem aprovat les mocions,
cada una d’aquestes tres i d’altra banda ens adherirem al manifest d’Orís, però
l’acta concret aquell va coincidir amb un altre acta que em va impedir en aquell
moment d’anar-hi.
-Na Montserrat Juvanteny; la reunió amb el Conseller ell va donar alguna
informació que sigui d’interès per nosaltres.
-En Lluís Vila, hi van haver moltes llàgrimes com passa en aquests casos
estem en un moment molt difícil, econòmicament la cosa que us he dir..., en
aquell moment també coincidia amb una cosa que afecta el poble de Prats,
(preferents, deutes subordinats) era un moment que el Ministre De Guindos
havía tret aquest Decret, perjudicant, penso jo Catalunya, la solució que s’ha
donat a una institució de Catalunya, de les més importants, penso que si
s’hagués dit un altre nom la solució hauria set una altre, a més estic
convençut... Jo no sabia si el Govern de la Generalitat era prou conscient i es
una cosa que li vaig manifestar directament, van sortir molts temes, temes
d’economia , esperances poques.
-Na Judit Pons; l’últim ple es va parlar sobre la seguretat volíem saber si s’ha
emprés algunes accions, com ho tenim..
-En Josep Cruells; et refereixes a la seguretat, evidentment hi ha molta més
presència policial, com ho hem comprovat tots plegats, l’últim mig any que s’ha
incrementat una mica el tema de robatoris, es van denunciant des de
l’ajuntament, es important que la gent del poble pugui portar la denúncia a
l’ajuntament, es donen compte que hi ha més incidències al poble hi ha més
presència policial, això hi ha ho hem vist tots, llavors també amb reunions el
regidor de comerç s’ha ofert, si convé amb la Unió de Botiguers, es va dir que
si s’hagués de fer una reunió amb el cap del mossos per fer unes informacions
de prevenció o faria en qualsevol moment, que no només seria per la Unió de
Botiguers si no que serà pel públic en general i poca cosa més, la presència
policial al Lluçanès les 24 hores del dia ara les hi tenim, això ho hem
comprovat, llavors hi ha un fet que hem anat a més, perquè un o dos anys
enrere no passava, això hem guanyat, evidentment ens agradaria que hi fos
més, malauradament tenen els efectius que tenen, però hi estem a sobre, però
qualsevol moment que passi alguna cosa igualment trucant venen més de
pressa que abans, vol dir que estan dins del Lluçanès. En un moment donat
pots telefonar als de proximitat i que estiguin a Alpens o Santa Eulàlia i en cinc
o deu minuts els tinguis aquí, d’altre manera en poden tardar vint-i-cinc, les
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vint-i-quatre hores hi ha una patrulla al Lluçanès depèn d’on estan et poden
venir més ràpid o menys.
-Na Judit Pons; ens agradaria incidir en el tema de la prevenció, ja has dit que
hi ha previsió de fer una xerrada, si voleu que ens assentem algun dia i mirar
els col·lectius de més risc.
-En Josep Cruells, nosaltres hi parlem, tota la prevenció que es pugui fer com
anar al caixer, portar pocs diners a la butxaca, tot això es el que ens poden
arribar a explicar, evidentment que podem fer aquesta reunió, ells son els
professionals saps que et poden aclarir moltes coses,
-Na Judit Pons, hi ha quatre consells bàsics que potser no està de més.
-En Josep Cruells, des de la meva regidoria o hem ofert el cap de mossos o
saben s’han ofert, es tracta de buscar un dia que vagi be a tothom, no
solsament al botiguers, si no al públic en general i ens donaran quatre consells
que ens poden anar be per tots.
-Na Yolanda Roset; l’últim ple es va dir que hi havia un projecte per a la
senyalització del poble, si ens el poguéssiu fer arribar que no ens ha arribat la
informació interna del poble.
-En Josep Cruells; si si, es veritat que la vaig ensenyar un moment. només en
ting un, en faré una còpia i el deixaré a vaig a la caixeta.
-Na Judit Pons; un petit tema, que ha sortit als últims plens. Teniu decidit on
posareu l’estelada?
-En Lluís Vila; tenim una proposta, ens n’havíeu fet arribar dues propostes una
era a l’entrada del poble i l’altre era el punt més alt del poble allà amb dipòsits,
pensem que potser un entremig que aniria be, seria la carena de Sant Sebastià
on hi ha concretament el record on diverses persones hi van perdre la vida, allà
es domina tot el poble i es veu , no es el punt més alt del municipi com han fet
altres llocs, però pensem que es molt més visible allà. Si us sembla be o
tiraríem endavant.
-Na Judit Pons; si voleu podríem muntar una mica de festa, convidar gent
-En Lluís Vila; doncs d’acord, en principi quedem que el lloc seria allà i el dia i
això en parlem.
-N’Isaac Peraire; demanem l’informe econòmic i explicatiu de la Fira de Santa
Llúcia de la Festa Major de Sant Vicenç i estava previst demanar la de Sant
Joan però l’acabem de rebre i agraïm..., el que passa es que si que l’he fullejat,
perquè això es veu en un moment, demanarien que en a l’informe econòmic hi
ha tant el capítol de despeses com el d’ingressos que apareix aquí, per tant a
l’hora de fer el balanç ens seria interessant les dues coses.
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-Na Montse Juvanteny; aquest any acaba la concessió de la piscina, hi ha
conveni ja redactat, per què s’acosten les dates d’obrir-lo. Com està tot això.
-En Lluís Vila; be hi ha esbossos però el definitiu no està acabat, si està
treballant, com sabeu si faran obres que tocarà corra molt i a veure si a l’estiu
podem tenir una piscina en perfectes condicions i també evidentment la
concessió també en forma part..
Na Yolanda Roset; de pregunta no tenim remés només volíem entre tots
felicitar-nos per la cadena humana per l’escola en català, que pensem hi poden
haver millores, en som conscients però que va ser una bon treball en equip
molt coordinat i que n’estem molt contents.
-En Lluís Vila; doncs nosaltres, per la part que em toca també felicitar la bona
harmonia que hi va haver per les parts i que va ser realment un èxit.

Finalment, l’alcalde dóna per finalitzat el Ple i aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.

Vist i plau
L’alcalde

Secretària Accidental,
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