ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm. : 3/2013
Caràcter : ordinari
Data : 25 de setembre de 2013
Horari : 19,30h a 21,16 h
Lloc : Sala de Sessions de l’Ajuntament

Hi assisteixen :
Lluís Vila i Vilalta
Josep Cruells i Cortinas
Mercè Perernau i Borralleras
Joan Ferrer i Vivet
Jordi Batriu i Font
Ariadna Ponsa i Sala
Isaac Peraire i Soler
Ramon Font i Coma
Montserrat Juvanteny i Canal
Judit Pons i Baños

alcalde
regidor
regidora
regidor
regidor
regidora
regidor
regidor
regidora
regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :
Yolanda Roset i Aligué

regidora

Secretària accidental
Sara Blanqué i Dolado

Ordre del dia
1.- Aprovació Acta sessió anterior
2.- Aprovació de les festes locals 2014
3.- Aprovació d’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al Consorci d’Osona
de Serveis Socials
4.- Aprovació d’adhesió de l’Ajuntament al conveni de col·laboració entre
l’Agència de Residus de Catalunya i i Ecoembes
5.- Reglament de creació i funcionament del registre electrònic de l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès
6.- Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès
7.- Aprovació del Compte General 2012
8.- Aprovació del Pla Econòmic i Financer de l’Ajuntament

9.- Aprovació modificació de crèdit 3/2013
10.- Ratificació decret d’alcaldia de 13/6/2013
11.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia
12.- Donar compte de les Juntes de Govern
13.- Mocions
14.- Informacions, precs i preguntes

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada per l’Ajuntament en ple en data:
-

5 de juny de 2013

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable dels deu membres presents acorda
aprovar-la íntegrament.

2.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2014
Vista la sol·licitud del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya per la qual es demanen les Festes Locals per a l’any 2014.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar les següents Festes Locals per a l’any 2014:
- 22 de gener - dimecres
- 25 de juny - dimecres
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.

3.- APROVACIÓ D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PRATS
LLUÇANÈS AL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS

DE

Atesa la provisió d’Alcaldia de dia 3 de setembre de 2013, s’ha instruït
l’expedient corresponent per a la integració en el Consorci d’Osona de Serveis
Socials, format en l’actualitat format pels ajuntaments de Calldetenes,
Collsuspina, Espinelves, Gurb, Les Masies de Roda, Rupit i Pruit, Sant Julià de
Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní d’Osormort, Sant Vicenç de
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Torelló, Santa Eugènia de Berga, Santa Maria de Corcó, Tavertet, Tavèrnoles i
Vilanova de Sau i el Consell Comarcal d’Osona, per a la gestió de la prestació
efectiva dels serveis socials.
Atesa la conveniència d’integrar-se en aquest Consorci per tal de gestionar els
serveis socials bàsics.
Vistos els estatuts que regeixen l’esmentat Consorci i trobats conformes.
Atès que per tal d’adherir-se en un Consorci cal l’acord de cadascun dels ens
consorciats, i que per assolir el d’aquest Ajuntament cal l’aprovació inicial, la
submissió a informació pública i l’aprovació definitiva, tal com disposa l’article
313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny;
Atès que l’adopció dels acords esmentats és competència del Ple municipal, i
es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, d’acord amb el que disposa l’article 114.3.d del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya;
Vist l'informe favorable de Secretaria-Intervenció,
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i l’abstenció
de quatre membres d’ERC adopta els següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’adhesió d’aquest ajuntament en el consorci
denominat “Consorci d’Osona de Serveis Socials” integrat format pels
ajuntaments de Calldetenes, Collsuspina, Espinelves, Gurb, Les Masies de
Roda, Rupit i Pruit, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní
d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Eugènia de Berga, Santa Maria de
Corcó, Tavertet, Tavèrnoles i Vilanova de Sau i pel Consell Comarcal d’Osona,
així com els Estatuts que el regeixen, que s’adjunten.
Segon.- Autoritzar el crèdit de 19.676€ euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 920.467 del pressupost municipal vigent, per satisfer
l’aportació que correspon a aquest Ajuntament en favor del Consorci esmentat
durant l’anualitat de 2013.
Tanmateix, les aportacions d’aquest ajuntament seran trameses al Consorci
per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, ens que aportarà
semestralment, al Consorci d’Osona de Serveis Socials, les aportacions del
conjunt de municipis del Lluçanès. Si s’incompleixen aquestes aportacions,
amb caràcter subsidiari, l’ajuntament serà el responsable d’abonar les
aportacions de forma directa al Consorci d’Osona de Serveis Socials.
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Tercer.- Sotmetre a informació pública durant trenta dies els acords anteriors, a
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la corporació.
Quart.- Disposar que, transcorregut el termini d’exposició pública sense que
s’hagi presentat cap al·legació o reclamació, els acords i els estatuts
esdevindran aprovats amb caràcter definitiu sense necessitat d’adoptar cap nou
acord i es procedirà a la publicació d’un anunci en el BOP, en el DOGC i en el
tauler d’anuncis, indicant que l’acord ha esdevingut definitiu i que el text
definitiu dels estatuts es el publicat pel Consell Comarcal d’Osona en el BOP
núm. 75, de data 27 de març de 2004 i en el DOGC núm. 4.103 de data 31 de
març de 2004. En cas que se’n presentin seran resoltes per la Corporació.
Cinquè.- Trametre certificació d’aquests acords, juntament amb els estatuts
diligenciats al Consorci d’Osona de Serveis Socials i a la resta d’ajuntaments
interessats per al seu coneixement
Sisè.- Disposar que un cop transcorregut el termini d’informació pública es
trameti al Consorci d’Osona de Serveis Socials, una certificació del resultat de
la informació pública a l’efecte de procedir a la integració en el consorci.
Setè.- Afectar en garantia del pagament de les aportacions que aquest
ajuntament ha d’efectuar al Consorci d’Osona de Serveis Socials, el 36 % de
l’impost sobre Activitats Econòmiques, facultant el Consorci per al seu
cobrament a l’ens instrumental que efectuï la recaptació o transferència dels
tributs municipals afectats.
Vuitè.- Nomenar membre del Consell Plenari del Consorci d’Osona de Serveis
Socials, en representació d’aquest Ajuntament, al Sr. Josep Cruells i Cortinas.
Novè.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, el Sr. Alcaldepresident i el regidor delegat de serveis socials, indistintament, per al més
eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura dels
documents que siguin necessaris.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: El Consorci del Lluçanès
intentant una solució per no deixar de pagar-ho tot i en bona part la causa és que amb
això del serveis socials la Generalitat ho paga amb més d’un any de retard i les
nòmines s’han de pagar cada mes, i això provoca que el consorci sigui
econòmicament un desastre. Per això una de les coses que s’han aprovat
unànimement, per tots els membres del Consorci és buscar que la gestió, bàsicament
econòmica, dels serveis socials del Lluçanès passi al Consell Comarcal d’Osona,
mantenint en tot el possible l’autonomia de dirigir-los des del Consorci.

4

Això és un acord que s’ha arribat des del Consorci, però cada ajuntament ho ha
d’aprovar i passar-ho per Ple. A data d’avui falta Prats i Sobremunt, els altres ja ho han
aprovat.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Nosaltres no hi votarem a favor perquè malgrat
pugui resultar una solució per afrontar aquesta temàtica i sabem que és molt
important, de fet imprescindible que els treballadors puguin cobrar, però no estem a
favor de la solució arribada i nosaltres ens abstindrem.
Intervé l’Alcalde dient: Vull repetir que això ha estat aprovat unànimement i que a data
d’avui gairebé tots els ajuntaments ho tenen aprovat i tots els ajuntaments que són
d’esquerra ho tenen aprovat.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: El membre representant de l’Ajuntament és el
regidor Josep Cruells, no hi tenim res encontra, però perquè no és la regidor del rang
la representant.
Contesta l’Alcalde dient: Perquè el Josep Cruells és representant al Consorci del
Lluçanès i anem a través del Consorci.

4.- APROVACIÓ D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE
LLUÇANÈS AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
RESIDUS DE CATALUNYA I ECOEMBES
Vist el nou conveni de col·laboració signat entre l’Agència de Residus de
Catalunya i Ecoembalajes España SA de 22 de juliol de 2013, que estableix les
condicions econòmiques que aquest Sistema Integrat de Gestió d’envasos
(SIG) ha de pagar als ens locals per fer la recollida selectiva i la selecció dels
envasos de paper i cartró i dels envasos lleugers (plàstic, metalls i brics) que
recullen els ens locals a través del servei de recollida de residus implantat a
cada municipi, fins l’any 2018.
El conveni també promou i finança la realització de campanyes d’informació i
sensibilització ambiental desenvolupades pels propis ens locals, i les
campanyes institucionals i altres actuacions destinades a fomentar la recollida
selectiva dels envasos.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i l’abstenció
de quatre membres d’ERC adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al conveni de
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecoembes.
Segon.- Facultar l’Alcalde per la signatura del conveni.
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Tercer.- Trametre aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: És una renovació d’un
conveni que ja estava vigent.

5.- REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE
ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Vist el Reglament per al funcionament del Registre Electrònic de l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès per a la remissió electrònica de sol·licituds escrits i
comunicacions corresponents a serveis, procediments i tràmits de la seva
competència.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la creació del Reglament per al funcionament del
Registre Electrònic de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Segon.- Sotmetre aquest Reglament a informació pública i audiència als
interessats per un termini de trenta dies, a l’efecte de reclamacions i
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP,
transcorregut el qual sense que s’hagin presentat reclamacions ni
suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
Tercer.- Aprovat definitivament el Reglament, se’n trametrà copia íntegra a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya i es publicarà
íntegrament el seu text en el BOP, entrant en vigència el dia següent de la seva
publicació.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Cada vegada funciona més
la remissió electrònica i per tant s’havia de crear el funcionament del registre.

6.- REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE
ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS

LA

SEU

Vist el Reglament de creació per al funcionament de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la creació del Reglament per al funcionament de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Segon.- Sotmetre aquest Reglament a informació pública i audiència als
interessats per un termini de trenta dies, a l’efecte de reclamacions i
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP,
transcorregut el qual sense que s’hagin presentat reclamacions ni
suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
Tercer.- Aprovat definitivament el Reglament, se’n trametrà copia íntegra a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya i es publicarà
íntegrament el seu text en el BOP, entrant en vigència el dia següent de la seva
publicació.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Derivat de l’anterior s’ha de
crear la seu electrònica i és el que aquest document contemplaria.

7.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2012
Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament el Compte
General d’aquesta entitat corresponent a l’exercici 2012, i atès que en
l’expedient hi consten els informes preceptius dels quals es desprèn que es
troben conformes i que no s’han produït al·legacions durant el període
d’exposició pública.
D’acord amb el que preveu l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de
conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès,
corresponent a l’exercici econòmic de 2012.
Segon.- Trametre’n còpia a Sindicatura de Comptes de Catalunya en virtut de
la seva competència en matèria de fiscalització externa d’aquesta entitat.
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Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: El compte general ha estat
exposició i ha estat aprovat per la comissió creada a l’efecte, la qual també hi sou
representats, i ara s’ha de fer l’aprovació definitiva.

8.- APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER DE L’AJUNTAMENT
Vist el pla econòmic financer subscrit pel Servei d’Assistència a la Gestió
Econòmica Local de la Diputació de Barcelona, la necessitat de la qual s’origina
per l’Execució del Pressupost Municipal de 2013.

Resultant que el pla proposat és conforme al que estableixen els articles 21 i 23
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, en relació amb l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012,
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i de conformitat amb el que disposa el
citat article.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i quatre
abstencions d’ERC s’adopten els següents:
ACORDS:
Primer.- Quedar assabentat de l’incompliment de la regla de la despesa al 2013
per una inversió finançada amb quotes urbanístiques, resultat de l’avaluació de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària efectuat per la Secretaria Intervenció.
Segon.- Aprovar el pla econòmic financer de l’Ajuntament en els termes que
consten en el document annexat i que es considera part integrant d’aquest
acord.
Tercer.- Publicar el pla econòmic financer en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona. Així mateix, una còpia del pla estarà a disposició del públic des
de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Això com es va comentar,
una de les normes que estableix la llei d’estabilitat pressupostària del govern Rajoy es
que d’un any a l’altre l’augment del pressupost municipal no potser superior al 1,7%.
D’aquesta obligació se n’escapen les subvencions. Però les quotes, les aportacions de
particulars, no eviten aquesta llei. Com que en el nostre cas aquest any hem fet el
projecte de l’UA7 i això ha comportat que els veïns hagin tingut que pagar una sèrie de
diners ha fet que el pressupost d’aquest any sigui superior al de l’any anterior amb
més de l’1,7% que preveu la llei.
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Això ens ha obligat aprovar un Pla Econòmic i Financer de l’Ajuntament que ens ha fet
la Diputació de Barcelona. No té res a veure amb els plans que alguna vegada havia
fet la Diputació en aquesta casa degut a que hi havia dèficit. No té res a veure amb
això. Els comptes municipals són prou bons, cada anys hi ha superàvit, però com que
el pressupost ha sigut superior al 1,7% s’ha de fer aquest Pla Econòmic, que està a la
vostra disposició i a la disposició de tothom.

9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2013
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient núm.3 de
modificació de crèdits del pressupost municipal de 2013 per a suplement de
crèdit i habilitació de crèdits.
Atès que s’han produït majors ingressos procedents de les administracions
públiques i es donen de baixa crèdits de diverses aplicacions pressupostaries
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 l’abstenció
de quatre membres d’ERC s’adopten els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 3/13, d’acord amb el
següent detall:

A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA
231,222,00
312,222,00
321,222,00
324,222,00
325,222,00
334,212
334,219
334,226
338,215
343,212
343,219

PREVISIÓ
ANTERIOR
1.000,00
4.000,00
700,00
900,00
350,00
1.200,00
1.000,00
14.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00

CONCEPTE
Acció social. Comunicació
Sanitat. Comunicació
Educació. Comunicació
Escola de música. Comunicació
Escola bressol. Comunicació
Cultura. Manteniment
Cultura Immobilitzat
Cultura. Despeses diverses
Festes. Mobiliari i estris
Pavelló, Manteniment
Pavelló. Altre immobilit. Material
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SUPLEMENT
CRÈDIT
300,00
1.300,00
200,00
100,00
300,00
2.000,00
600,00
2.200,00
450,00
1.700,00
2.500,00

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
1.300,00
5.300,00
900,00
1.000,00
650,00
3.200,00
1.600,00
16.200,00
2.450,00
6.700,00
4.500,00

343,222,00
344,212
491,227
920,222,00
342,632

Pavelló. Comunicació
Camp de futbol. Manteniment.
Societat de la informació. Treball altres emp.
Administració. Comunicació
Rehabilitació piscines municipals

600,00
5.000,00
1.200,00
9.000,00
162.171,49

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

400,00
1.800,00
1.800,00
2.900,00
10.847,77

1.000,00
6.800,00
3.000,00
11.900,00
173.019,26

29.397,77

B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA
163,633
321,632
324,623
325,632
325,636
338,632
338,633
343,632
343,633
491,640
920,632
920,633

SUPLEMENT
CRÈDIT
399,00
1.779,73
1.500,00
1.165,23
390,00
1.014,59
2.543,42
4.065,60
1.519,76
2.178,00
3.194,04
1.466,22

CONCEPTE
Neteja viària. Maquinaria i utillatge
Educació. Escala accés sitja
Escola de música. Instruments
Escola Bressol. Inversio de reposició.
Escola Bressol. Equips processos d'informació
Polivalent. Inversió de reposició
Sala polivalent. Instal.lacions tècniques
Pavello. Inversió de reposició
Pavelló, Instal.lacions tècniques
Pàgina web
Administració. Inversió de reposició
Administració. Instal·lacions tècniques
TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

21.215,59

Total suplement de crèdit
Total habilitació de crèdit

29.397,77
21.215,59

TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT

50.613,36

INGRESSOS
A) NOUS / MAJORS INGRESSOS

PARTIDA
450,60
461,00
465,00

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

CONCEPTE
Altres transf corrents convenis subscrits
Transferències corrents Diputació
Transferències. Consell Comarcal

20.000,00
25.000,00
1.000,00

TOTAL NOUS MAJORS INGRESSOS

NOUS /
MAJORS
INGRESSOS
3.800,00
6.700,00
1.500,00
12.000,00
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CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
23.800,00
31.700,00
2.500,00

B) BAIXES PARTIDA DESPESES

PARTIDA

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

CONCEPTE

336,622
Adquisicio Teatre Orient
342,640,00 Redacció i direccio obres rehabilt. piscina

36.000,00
10.847,77

TOTAL BAIXES

BAIXES
27.765,59
10.847,77

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
8.234,41 €
0,00 €

38.613,36

Total majors ingressos
Baixa partides despeses
TOTAL RECURSOS DE FINANÇAMENT

12.000,00
38.613,36
50.613,36

Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord, previ anunci al BOP, tal i com
estableix l’article 20.1. del RD 500/90, per tal que els interessats puguin
examinar-lo i si s’escau presentar reclamacions.
Tercer.- Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé la secretària interventora dient: En l’apartat
de suplement de crèdit hi ha un seguit de partides que acaben amb 00 que són de
comunicació, despeses telefòniques. L’Ajuntament va aprovar un conveni per la
compra conjunta de comunicació, amb Localret. En el conveni hi havia previst
inicialment una despesa de 15.000€, ells han fet un estudi i veient l’evolució de l’any
han vist que arribaríem a uns 20.000€, ens han fet incrementar aquestes partides.
En l’apartat de suplement de crèdit són totes bàsicament de capítol 2. Excepte una de
capítol 6 que és per la rehabilitació de les piscines que s’ha incrementat la partida
perquè han sortit extres. En els crèdits extraordinaris són tots bàsicament de capítol 6
de despeses noves que han sorgit.
Amb la Llei d’estabilitat del Rajoy el romanent que tenim positiu, que sempre es el que
s’utilitzava per finançar les despeses, ara no es pot utilitzar perquè primer s’ha de
complir amb la llei de morositat de pagar a 30 dies i això encara no ho complim i s’ha
tingut que finançar amb majors ingressos de subvencions i baixa d’algunes partides
que en aquest cas que sigut del Teatre Orient, perquè de moment no s’ha fet el
conveni i al ser a final d’any es podria fer un pagament per aquest any i un altre l’any
que ve.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: A diferència del que hi havia a la comissió
informativa hi ha els instruments de l’escola de música. Respon la secretària: És un
acord amb l’escola de música i que va tenir lloc entre la comissió i el Ple i s’han afegit
aquests 1.500€.
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Continua l’Alcalde dient: Volia comentar això de la piscina que tenim una subvenció
global de la Diputació de 240.000€, aquesta subvenció nosaltres la destinem una part
a la piscina i el que resta a l’enllumenat del poble. El que s’havia posat inicialment a la
rehabilitació de les piscines eren 162.000€ que consten aquí, d’entrada hi hagut un
augment de 10.000€, però tal com ha dit la Sara això es podrà treure de la subvenció
de la Diputació i provisionalment es fa aquest incrment.
Intervé la regidora Montse Juvanteny dient: Les instal·lacions tècniques de la sala
polivalent que són? Respon la secretària dient: És una taula de so. Continua la
regidora dient: Es va espatllar la que hi havia? Respon el regidor Joan Ferrer dient: Sí,
funcionava molt malament la que hi havia i es queixaven i es va decidir canviar-la i
posar-la a disposició de tota la gent. També es van arreglar els altaveus, bafles.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: En la partida del camp de futbol manteniment,
que hi ha un suplement de crèdit és diferent a la partida que hi ha amb el club sobre
manteniment, perquè la diferència de partida en un mateix concepte?
Respon la secretària dient: Perquè és una paret que es va aterrar i va al capítol 2
d’obres i l’altre manteniment el posem al capítol 4.

10.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA DE DATA 13 DE JUNY DE 2013
Vista la resolución d’Alcaldia de data 13 de juny de 2013 que literalment diu
així:
“DECRET NÚM. 43/2013
Atès que l’Ajuntament va adquirir el compromís amb les parcel·les de la UA7, afectades
per l’existència del camí vell del cementiri, a prolongar el carrer i eliminar la servitud
actual de pas de les parcel·les esmentades.
Vist que l’Ajuntament va signar un conveni amb Assumpció Gili Roca per la cessió
anticipada de sòl de la seva propietat per tal de prolongar el vial Mestre Pecanins fins al
cementiri.
Vist que per tal de prolongar el vial fins al cementiri és necessari adquirir una part del
terreny propietat del Sr. Joan Serra i Bartrons i amb la finalitat d’harmonitzar interessos
públics i privats, emprendre i agilitzar la gestió i execució de l’ordenació de l’àmbit s’ha
redactat un conveni.

RESOLC:
Primer.- Aprovar inicialment el conveni entre l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i el Sr.
Joan Serra i Bartrons per l’adquisició del sòl necessari per prolongar el carrer Mestre
Pecanins fins al Cementiri.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 20 dies,
transcorregut el qual sense que s’hagin produït reclamacions el convenil esdevindrà
definitiu i haurà de ser publicat.
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Tercer.- Ratificar aquesta resolució en el proper Ple de la corporació.
Donat a Prats de Lluçanès, 13 de juny de 2013.”

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 la resolució d’Alcaldia de data 13 de juny de 2013, tal com més
amunt es transcriu.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Com s’ha comentat alguna
vegada hi havia la previsió a mig termini de fer el carrer que puja cap al cementiri. Hi
va haver una negociació amb els de Cal Camps per poder disposar ara del terreny.
Aprofitant que es feia l’UA7, va semblar per economia de costos que aniria més bé ferho en el mateix moment i així és va fer.
Per urgència es va fer un decret ja que la majoria de terreny de la família de Cal
Camps, hi havia un petit tros que era propietat del senyor Joan Serra i Bartrons i es va
negociar i el va vendre a l’Ajuntament a canvi d’uns 1.400€. Es va fer el decret en el
moment que disposàvem dels treballadors allà mateix, i ara ho ratifiquem.

11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia següents:
-

Decret núm. 42/2013 de data 29 de maig de 2013 – Autorització ampliació
Funeraria Blanqué, SL.
-Decret núm. 42 bis/2013 de data 30 de maig de 2013 – Aprovació factures

-

Decret núm. 44/2013 de data 13 de juny de 2013 – Aprovació expedient de
modificació de crèdits núm. 2/2013.

-

Decret núm. 45/2013 de data 17 de juny de 2013 – Autorització instal·lació parada
venda de creps.

-

Decret núm. 46/2013 de data 17 de juny de 2013 – Autorització instal·lació parada
venda ambulant de sandwitchos.

-

Decret núm. 47/2013 de data 19 de juny de 2013 – Autorització instal·lació parada
venda ambulant de patates fregides i entrepants.
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-

Decret núm. 48/2013 de data 19 de juny de 2013 – Presentació al·legacions a
l’Avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya demanant una formulació
d’una nova llei de governs locals.

-

Decret núm. 49/2013 de data 19 de juliol de 2013 – Autorització pas vehicles
Trobada de vehicles clàssics.

-

Decret núm. 50/2013 de data 19 de juliol de 2013 – Concessió canvi de titularitat
llicència d’autotaxi.

-

Decret núm. 51/2013 de data 1 d’agost de 2013 – Aprovació liquidació definitiva
taxa pel servei del centre de dia Carmen Alcaraz.

-

Decret núm. 52/2013 de data 5 d’agost de 2013 – Aprovació liquidació definitiva
taxa Escola de Música alumnes Joaquim Costa i Carles Costa.

-

Decret núm. 53/2013 de data 23 d’agost de 2013 – Autorització pas vehicles
participants a la prova vehicles clàssics.

-

Decret núm. 54/2013 de data 26 d’agost de 2013 – Concessió llicència d’autotaxi
a Ricardo Aguilar Corrochano.

-

Decret núm. 55/2013 de data 28 d’agost de 2013 – Modificació jornada laboral
Francisco Garcia Medina.

-

Decret núm. 56/2013 de data 9 de setembre de 2013 – Aprovació liquidació
definitiva taxa pel servei de centre de dia a Bartomeu Villalonga.

L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.

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

-

Junta de govern del 17 de maig de 2013.

-

Junta de govern del 7 de juny de 2013.

-

Junta de govern del 21 de juny de 2013.

-

Junta de govern del 5 de juliol de 2013.

-

Junta de govern del 19 de juliol de 2013.
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-

Junta de govern del 2 d’agost de 2013.

L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.

13.- MOCIONS
Mocions presentades pels grups de CIU i ERC
1.- Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir
El poble de català, 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.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic
de Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves
institucions han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a
través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010
sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de
2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament
de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat
que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el
seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a
decidir del poble de Catalunya adoptada pelParlament el passat 23 de gener de
2013.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la
societat civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur
polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la
Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de persones en
representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals,
cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i
la coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin
l’expressió democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la
consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la
seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els
tractats internacionals.
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El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la
pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha
de ser, única i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus
ciutadans i ciutadanes.
Els Grups Municipals de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal per unanimitat dels presents adopten els següents
ACORDS
 Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la
Plataforma www.dretadecidir.cat
 Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es
sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i
a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
 Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.

2.- Moció en suport de la vaga indefinida i de les reivindicacions dels
docents de les Illes Balears

Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga
indefinida que va tenir durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La
vaga ha estat convocada contra la política educativa i lingüística del Govern.
El Govern Bauzá, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota de la comunitat
educativa i de la societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten
negativament l’escola, el professorat i l’alumnat. Entre aquestes mesures n'hi
ha que deriven del fet que les illes Balears es situen a la cua de la inversió
educativa de l'Estat, atès l'espoli fiscal que pateixen els illencs amb un 48%
d'imposts pagats que no retornen i que ara amb l'afegitó de la crisi i de les
mesures de Mariano Rajoy afecten a la reducció de salaris, jornada, plantilles,
ràtios, jubilacions, acomiadaments, concessió de beques o prestacions a
l’alumnat o a les seus famílies.
A més d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic de l'Estat Espanyol
als territoris dels Països Catalans, el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL,
que pretén impedir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu.
La dignitat d’uns docents directors de centre amb el suport dels seus consells
escolars que s’han negat a aplicar aquest decret, ha comportat haver estat
expedientats per Conselleria i suspès de feina i sou. Cal destacar que aquest
programa, el TIL, ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de
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Justícia de les Illes Balears que el govern Bauzà ha ignorat completament amb
l’aprovació d’un decret-llei per la via d’urgència. La conselleria ha creat un caos
organitzatiu amb un decret imposat, precipitat, mal planificat, sense el consens
necessari que necessita tota normativa educativa que es vulgui posar en marxa
dins un sistema educatiu. Bauzá fa feina per desmuntar un model lingüístic
escolar que funciona i que té l’aval del 87% dels pares i mares el curs passat, i
del 90% dels pares i mares enguany, que triaren el català com a llengua a
l'ensenyament i no fa front a les necessitats reals del sistema, com és el fracàs
escolar.
El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la Llei
de símbols la qual el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat
que atempta contra la llibertat d'expressió i és anticonstitucional o amb el
mateix sentit la Llei de Convivència. Aquestes lleis pretenen amordaçar les
opinions dels mestres i prohibir símbols de Mallorca a les escoles com les
quatre barres que l'any 1229 portà Jaume I a l'illa de Mallorca.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:
ACORDS
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès manifesta el seu suport a
la comunitat educativa de les Illes Balears i a totes les accions que de manera
cívica es realitzin.
Segon.- Demanar al Govern de les Illes Balears derogui el Decret de
Tractament Integral de Llengües per afectar negativament a la pervivència de la
llengua catalana pròpia del nostre municipi i pel fet que la seva aplicació en cap
cas ajudarà els alumnes de les escoles illenques a millorar el seu rendiment
acadèmic, ni tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma
adequada, ans al contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge
en conjunt.
Tercer.- Demanar al Govern de les Illes Balears retiri els avantprojectes de la
Llei de símbols i de la Llei de Convivència ja que atempten contra la llibertat
d'expressió i pretenen esborrar les nostres senyes d'identitat comunes.
Quart.- Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes
Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials.
Cinquè.- Fer arribar aquests acords al Govern de les Illes Balears i als sindicats
del sector educatiu de les Illes Balears.
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Mocions presentades pel grup d’ERC
3.- Moció per a la creació d’una brigada jove
La població jove és un sector en el que s'accentua la dificultat de trobar feina,
en un context que en tots els sectors és complicat.
Creiem que l'Ajuntament ha d'explorar al màxim les vies de possibilitats en el
sentit de formació, ocupació i inserció al mercat laboral pels joves. Pensem que
s'ha de sumar el màxim d'esforços i recursos en aquest sentit.
Atès que existeix la “Taula per la Dinamització Econòmica”, i el Servei
d'Ocupació del Lluçanès,
Atès que Prats de Lluçanès compta amb l'Institut Castell del Quer,
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
1- Estudiar la creació de la “Brigada Jove”.
2- Elaborar el projecte i reglament de la “Brigada Jove” per donar possibilitats
als joves a tenir accés a una primera feina.
3- Presentar el projecte al Govern de la Generalitat de Catalunya i/o les
administracions que es cregui oportú per a tirar endavant el projecte.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Isaac Peraire dient: Tal com diu
l’exposició de motius el que pretenem es fer servir les eines que tenim com la taula de
dinamització, el servei d’ocupació i pensant en les sortides de l’institut i per explorar al
màxim les possibilitat que pugui tenir l’Ajuntament, per tenir aquesta brigada jove que
ja existeix en alguns municipis del país.
Respon el regidor Josep Cruells dient: Des de l’Ajuntament i el Consorci, i amb l’Institut
hi ha el projecte Tres i amb altres industrials del poble s’envien una sèrie de voluntaris
per veure quines branques agafen, per decidir si volen continuar estudiant o van per
un FP. Penso que és un projecte molt profitós i aquest any continua i l’Ajuntament
agafarem els que ens toquin.
Com possiblement sabeu hi ha una associació de voluntaris de Catalunya que en el
banc d’aliments funciona. Potser ens hem anticipat una mica amb el tema i en aquests
moments hi ha unes preformacions a Olost per triar la gent a les branques que volen
anar, s’ha d’anar de comú acord amb aquesta associació de voluntaris de Catalunya.
Darrera d’això hi ha el tema de com s’asseguren i això anirà com un voluntariat per
coses concretes. Com en la Festa Bastonera que hi va haver 200 voluntaris, o en la
Festa de la Gent Gran, però hauríem d’intentar anar una mica més enllà. Perquè hi ha
gent que té ganes de fer coses pel seu poble, però no hi ha les eines per fer-les.
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Una brigada jove, m’has d’explicar els mecanismes legals d’assegurament, que jo a
data d’avui desconec. A partir d’aquí, amb aquest voluntaris intentarem que quan
hagin fet aquestes 4 sessions a Olost que després faran la formació a Prats per allà
gener i a veure si llavors podem anar més enllà d’aquestes festes puntuals. A veure si
poguéssim rehabilitar alguns espais naturals, però saben els mecanismes legals per
tirar endavant aquest tema.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Gràcies per la informació, però entenc que no és
exclusivament per joves, tot i que em sembla molt bé i molt interessant i pot ser molt
potent i tenir una borsa de voluntariat molt formada. També som coneixedors del
projecte TRES, que funciona molt bé i com vosaltres creiem que és molt interessant i
que hi ha de seguir sent. Però això és per després de l’institut, enfocat per un altre
tema i inserir el joves en el món laboral. No volem que sigui només un acte de
voluntariat, sinó que a més treballin.
Com és crea això? Podem mirar com està en els altres pobles de Catalunya que si que
existeix la brigada jove, per exemple Sils, on ens hem informat com funcionava i que
va molt bé. El que fas és agafar els treballadors directament o indirectament, perquè
sabem la restricció que té l’ajuntament actualment, per tant de formules es poden
trobar i per això amb la moció hem sigut prou oberts per dir que s’ha de valorar, que
s’ha d’impulsar, s’ha treballar una mica bé per poder respondre els dubtes que surten
només d’entrada. I ens sembla que hauríem d’enfocar els esforços en això com a una
oportunitat per la gent jove específicament. Perquè en totes les edats costa trobar
feina, però el nivell d’atur del joves és el doble entre els grans. Per això hem d’explorar
totes les vies al màxim. També tenim la taula de dinamització econòmica que funciona
molt bé en alguns temes podria entrar en un altre, amb el servei d’ocupació del
Lluçanès que també funciona molt bé. I segur que l’institut, s’hauria de demanar, però
podria col·laborar-hi. Pensem que això és suficientment obert per fer-ho propi tots i
intentar treballar-hi.
Intervé l’Alcalde dient: Nosaltres ho hem estudiat amb molta atenció aquests moció
perquè pensem que es molt interessant i considerem que el joves són el grup de gent
que més necessita feina, però hem trobat impediments legals. Un d’ells l’hem
manifestat ara amb la prohibició expressa de contractar personal a càrrec de
l’ajuntament i hem fet tot el que hem pogut de cara a que els joves tinguin feina. No
obstant és un projecte engrescador i pensem que efectivament podem intentar des de
l’Ajuntament, podem informar-nos amb algun lloc que ho duu a terme, podem estudiarho, si realment trobem la manera de salvar els obstacles legals, seriem els primers
interessat a tirar això endavant.
Una vegada estudiada la manera de fer-ho vindrien els següents punts, si de l’estudi
se’n desprèn que no podem enviar res al govern. Nosaltres ens comprometem a
estudiar això.

4.- Moció per a uns pressupostos participatius
L'Ajuntament és l'administració més propera als ciutadans.
En el context de crisi econòmica generalitzada, de ben segur que el pressupost
de l'ajuntament pot ajustar-se encara més a les necessitats dels ciutadans.
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Alhora, degut a la disminució de credibilitat de l'acció política, és importat
emprendre iniciatives que acostin la gestió pública a la ciutadania.
La corresponsabilitat i participació hauria de ser habitual per a la gestió
d'assumptes públics, que portessin a la ciutadania a dir-hi la seva més enllà
d'una vegada cada quatre anys.
Atès que l'Ajuntament té la capacitat i obligació d'organitzar processos
participatius.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
1- Que l'Ajuntament de Prats de Lluçanès creï una comissió per elaborar un
reglament de pressupost participatiu que començarà a aplicar-se al pressupost
2014. Aquest reglament establirà la mesura, objectius i àrees en les que es
podran proposar projectes.
2- Que s'incorpori al Reglament un òrgan que supervisi el procés participatiu i
que, en el futur, farà un seguiment dels projectes aprovats en exercicis
anteriors.
3- Que l'Ajuntament de Prats de Lluçanès destini en el pressupost 2014 i en els
successius, una partida pressupostària pels projectes que surtin elegits del
procés de participació.
4- Que l'elaboració de les taxes i preus públics 2014 es faci prèviament a partir
també d'una comissió de treball conjunta.
L’Ajuntament en ple, amb el vot favorable de quatre membres d’ERC i sis vots
en contra de CIU, es desestima la proposta.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Aquesta moció és un clàssic
per la vostra part, però nosaltres lamentant-ho no veiem possible que una cosa tant
tècnica com són uns pressupostos municipals, que la feinada que tenim l’equip de
govern a intervenir com la secretària i els tècnics ho poden quadrar i tirar endavant. I
hem manifestat que això és una cosa molt tècnica i difícil de fer per consens. Per tant,
no podrem aprovar-la.
Respon la regidor Montse Juvanteny dient: Nosaltres, un any més, ho tornem a
lamentar, nosaltres entenem la part tècnica que requereix un pressupost, però també
entenem que hi ha parts del pressupost que es poden obrir a la ciutadania. No estem
parlant de partides de personal, ni partides de despesa ordinària, sinó de partides
destinades a les entitat i diferents col·lectius que acaben sent subvencionats per
l’Ajuntament i també per projectes. Creiem que la població té dret a decidir amb quins
projectes ens gastem els diners.
Una vegada més aquesta moció és una mostra de la diferent manera de ser dels dos
grups de l’Ajuntament.
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Intervé l’Alcalde dient: A mi ara em toca dir que la vegada que ho veu intentar el vostre
grup doncs va ser un fracàs absolut i total i alguns municipis que anys endarrere
havien fet algun intent amb aquest sentit van deixar-lo de fer. De totes maneres és
evident que l’Ajuntament de Prats tenim obertes unes vies perquè la ciutadania
expressi la seva opinió, no només amb els pressupostos, i també amb el web
municipal. Els pressupostos els haurà de continuar fent, espero que per anys, la
secretària.

14.- INFORMACIONS PRECS I PREGUNTES

1.- Lluís Vila i Vilalta: La primera informació és la llei que ens obliga a manifestar a
quantes dies es paga les factures municipals i que la secretària ens dirà.
S’ha donar compte al Ple dels terminis de pagament de l’Ajuntament i és el que us hem
fet arribar.

2.- Josep Cruells: Degut a la persistència del tema del llum. Els petits desastres que hi
hagut i que s’ha atacat força fort la meva regidoria, puc dir que en el transformador que hi
ha a la Plaça de Cal Xiquet s’han fet unes obres a compte de Fecsa Endesa per tal de
pal·liar aquest problema.
Primer els tècnics van dir que era cosa d’ajuntament, i evidentment i l’ajuntament va dir
que no en cobrava pas els quilovats i per tant era d’ells. Ha anat super ràpid i han fet uns
forats per treure l’aigua d’allà dins. Ara la brigada acabarà d’arreglar el mur bé.
La resta de talls que hi hagut s’està treballant sobre el tema, s’han enviat cartes
certificades demanant explicacions i que es solucioni d’una vegada per totes, però a
vegades la climatologia té coses complicades i l’ajuntament no té culpa dels talls de llum
que hi hagut últimament.

3.- Judit Pons: Ens podeu fer cinc cèntims de com està tot el tema del Centre d’Atenció
Primària? Si hi ha previsions de reprendre les obres? Vem llegir alguna informació al
butlletí, però si ens ho podeu explicar.
Respon l’Alcalde: La informació que jo tenia la vaig manifestar tant aquí com al butlletí.
Vaig manifestar que se m’havia comunicat per la persona responsable de les obres que
previsiblement abans de juliol, es reprendrien. Jo vaig dir això: “A mi m’han dit que abans
de juliol es reprendran”. En cap moment vaig dir: “Abans de juliol es reprendran”. A partir
d’aquí, en el butlletí es va insistir en que tant de bo això sigui veritat. Aprofito per dir que
en cap moment jo sento que hagi faltat a res com se m’ha acusat bastant seriosament
amb coses que ara no entraré a detallar.
A partir d’aquí hem continuat fent gestions ja que no va ser veritat que es començava
abans de finals de juliol a veure quan es podria començar. Ja enteníem que l’agost seria
difícil, després de l’agost ve el setembre i l’octubre i ens han tornat a donar esperances,
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esperances. Crec entendre que hi ha un mitja local que es va adreçar directament a la
persona responsable per demanar-li, i aquesta persona evidentment li va confirmar que
havia donat aquesta informació i que actualment s’estava pendent d’aquests diners, com
ja s’estava pendent llavors, de que aquests diners arribin. Tots sabem, ho hem dit tots
anant i tornant, que si els encarregats de fer aquesta obra, que és l’empresa Rogasa, és
senzillament perquè tot el que porten invertit no n’han cobrat ni un cèntim. Per la
tristíssima situació, que també reiterem a cada Ple i més que ho hauríem de fer de la
Generalitat. I en el moment que ells cobressin, no tot, sinó una part significativa
reprendrien ràpidament les obres. Aquests diners que han d’arribar ningú pot assegurar
quan vindran.
Torno a dir, quan arribin aquests diners les obres es reprendran, i segon hi ha la voluntat i
el compromís ferm de la consellaria que l’obra s’acabarà i això tinc el convenciment que
tots ho podrem veure acabat i tots en podrem gaudir. Ara si començaran una setmana
abans o una setmana més tard, comprendreu que jo sóc l’últim que, ara, digui data.

4.- Isaac Peraire: Sobres les obres de l’UA7, en quin procés estan i si ens pots explicar
una mica del trasllat de l’estació transformadora.
Respon el regidor Josep Cruells: Les obres de l’UA7 estan acabades, falta l’estació
transformadora. En aquest moments estan treballant fent un mur per un particular al
costat del parc infantil. El tema del transformador tinc esperances i sóc molt positiu en
aquest tema, de que estem a la recta final perquè falta simplement una signatura per
treure aquesta estació transformadora. Sabeu que el transformador nou està el seu lloc,
hi ha tot el cablejat, està tot fet i ara falta donar de baixa tot això i treure-ho. Això estem
pendents de signar un conveni amb la propietat i sembla que estan tots dos d’acord. S’ha
tingut que negociar perquè Fecsa Endesa és una mica dura en aquest tema. Ells tenen
uns convenis tipus que t’envien i evidentment quan ho veu el propietari o l’ajuntament et
poses les mans al cap, perquè si s’ha treballat per fer-ho tot subterrat i en el conveni
posava que es podien tornar a posar coses aèries i per tant això ho vem desestimar. Ara
s’ha fet un conveni nou i es van descuidar el plànol, d’afectació d’usos, és a dir que ells
puguin accedir al transformador i les línies. Penso que la setmana que ve se signa.
Hi ha un compromís ferm que en el moment que entri a industria es demanarà el
descàrrec i tinc moltes esperances que el més d’octubre ho puguem enderrocar d’una
vegada per totes perquè estem molt cansats tots plegats de veure’l allà al mig del carrer.
L’empresa continuarà el petit tros de vorera que falta. La resta a data d’avui està acabat.

5.- Montse Juvanteny: A la regidoria de Serveis Socials, com està tot el tema del conveni
amb la Fundació Catalunya Caixa? La situació que va quedar l’espai? Com ho tenim?
Respon la regidora Mercè Perernau: L’espai es va malmetre molt i com a urgència estan
en el local annex al Centre de Dia, però gairebé no s’hi queb. S’haurà de mirar com
s’utilitza.
La setmana que ve comencen a fer ioga i gimnàstica, hi ha 20 persones apuntades per
cada activitat. Suposo que haurem d’anar tirant mica en mica com es pugui, perquè han
vingut a fer valoracions però de moment no hi ha resposta per part de Catalunya Caixa.
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Continua l’Alcalde dient: Una tècnica de la fundació va venir a mira-ho i valorar-ho. Ara
està elaborant un informe i quan l’hagi elaborat l’haurà de passar a la fundació, la
fundació haurà de valorar amb l’assegurança que té quina part li cobreix, perquè sembla
que l’assegurança difícilment ho cobrirà tot.
Nosaltres, des de l’ajuntament, no podem amb una cosa que no es nostre. Ens vem
comprometre a gestionar-ho, per això vem signar el conveni, a tirar-ho endavant, però
amb una situació en que el local estigui amb condicions, si el local no està amb
condicions no podrem complir amb el conveni i no per culpa nostre.
A hores d’ara no només fem gestions perquè ho arreglin, sinó que pensem que ho
arreglaran. Si que han pujat a valorar-ho però no han donat la resposta. Suposem que
han elaborat un pressupost i que haurà d’estudiar la fundació, som conscients que
aquesta fundació està amb un estat provisional que l’impedeix certes coses, i l’averia
aquesta no només afecta teòricament propietat de la fundació, que a hores d’ara encara
no tenen escripturat a nom seu, sinó que afecta a l’entitat de crèdit que hi ha situada a
baix. I tot això ho complica. Estem amb una situació una mica complicada.
Nosaltres estem batallant perquè s’arregli i arribi a la gent de Prats amb les condicions
amb que estava i malauradament no està.
Intervé la regidora Montse Juvanteny dient: Ara mateix qui ho gestiona? Les activitats que
es fan com a casal d’avis i tot això qui se’n encarrega? Qui ho coordina? Hi ha un tècnic o
s’ho gestionen els avis directament?
Respon la regidora Mercè Perernau: Hi ha l’Elisabet que es cuida molt d’organitzar-ho. La
part que hi havia de coral van al Casal del Jovent perquè no hi ha lloc allà. Si que han fet
uns voluntaris perquè l’hora de 7 a 8 que no hi ha ningú allà al centre de dia, ells
mateixos se’n cuiden i també el dissabte i el diumenge com aquí alguna vegada eren. I
s’anirà veient com va, es tornen a posar en marxa totes les activitats en funcionament.

6.- Judit Pons: Si ens poguéssiu fer una petita valoració de les Festes de Sant Joan i
Elois.
Respon l’Alcalde dient: Una valoració general és molt positiva, ara si el que demaneu és
l’estat de comptes jo ara no en disposo. Els actes van anar molt bé, n’estem molt
satisfets, fa molts anys que ho anem dient, i no és pas mèrit només de l’equip de govern
sinó que és mèrit de que el poble té moltíssimes potencialitats, i aquesta és una de les
que està augmentant més any rere any i efectivament cada vegada hi ha més moviment i
més satisfacció amb tots els participants.
Nosaltres políticament, ja fa uns quants anys, des de que es parla de crisis i se n’està
parlant amb motiu, la crisi existeix realment, la nostra intenció o voluntat, des del grup de
govern és que cada any no augmentin les despeses com tradicionalment passa en
aquests casos, sinó que disminueixin. Cada any d’alguna manera, l’aportació que s’ha de
fer municipal sigui inferior a l’any anterior. Això en principi ho estem complint.
Intervé la regidor Judit Pons: S’ha pensat que l’aportació de la gent del poble pugui ser
cada vegada menor? Amb més actes gratuïts?
Respon l’Alcalde dient: La gran majoria d’actes dels Elois són gratuïts, hi ha algun acte
concret que es celebra en algun lloc tancat que es demana un petita col·laboració als
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assistents, no només del poble, sinó en molts casos visitants. Es procura que la
col·laboració sigui simbòlica.
Continua la regidora Judit Pons dient: Està bé que anem baixant, però que ho anem
baixant tot. I si ens podeu fer arribar la memòria.
Respon la regidora Ariadna Ponsa dient: Sí us la farem arribar.

7.- Judit Pons: Seguint amb valoracions del Fes-te l’agost com el valoreu?
Respon el regidor Jordi Batriu: Aquest any seguíem amb la mateixa línia dels darrers
anys, apostant per artistes locals, algun de comarcal, però amb arrels al poble. Sobretot
perquè pensem que amb aquests cinc dies del mes d’agost puguin tenir cabuda per les
seves actuacions.
Si que és cert que aquest any vem tenir l’inconvenient del temps, no com l’any passat i
això va suposar canviar algun espectacle de format i anar a cobert, però amb això no hi
podem lluitar. Els actes que es van celebrar amb normalitat vem tenir bona resposta del
públic i els artistes ens van expressar la seva satisfacció d’haver tocat, actuat, ballat...
perquè hi va haver de tot en el Fes-te l’agost que cada any es va consolidant.
Intervé la regidora Judit Pons: Si ens podeu fer arribar una memòria quan la tingueu?
Respon el regidor Jordi Batriu: Sí, cada any fem un petit recull. També dir-vos que a
través de Prats TV s’ha elaborat un vídeo resum del Fes-te l’agost amb subtítols que
donen una mica d’idea de com va anar.

8.- Judit Pons: Seguint amb festes, si ens podeu fer una valoració de la Festa de la Gent
Gran?
Jo em sembla que va anar molt bé. La gent satisfets, els que poden repeteixen. Ells
consideren que és un dia plenament per ells i els agrada molt que participi el jovent
alhora del dinar. De voluntaris em sembla que eren entre 16 i 18. També era una mica
innovador presentar un gospel de cara a la gent gran, però em sembla que es va poder
fer bé.
Continua la regidora Judit Pons: Si en podeu fer arribar una memòria. Respon la regidor
Mercè Perernau dient: Sí, serà una mica de resum, no és una memòria gaire gran.

9.- Montse Juvanteny: La regidoria de turisme, teniu la memòria de l’estiu amb el nombre
de visites i demandes?
Respon la regidora Ariadna Ponsa dient: Tenim una gràfic on s’especifica per diferents
grups, i si voleu després us ho puc fer arribar, dir-vos que també es penjarà a la web i així
estarà a l’abast de tothom.
Intervé la regidora Montse Juvanteny: De la campanya d’estiu? Respon la regidora
Ariadna Ponsa dient: Sí, és de juny, juliol, agost i setembre.
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Continua la regidora Montse Juvanteny dient: El mes de setembre encara no s’ha acabat.
La regidora Ariadna Ponsa diu: Es penjarà a principis d’octubre.

10.- Ramon Font: La regidoria de joventut, ens agradaria saber perquè hem vist que el
Casal del Jovent ha reduït les hores d’obertura, perquè s’ha fet i amb quins objectius.
Respon el regidor Jordi Batriu: Això va sortir arrel d’una proposta del mateix tècnic i
responsable del Casal. Ell que és el màxim coneixedor de les dinàmiques del Casal va
valorar proposar adaptar els horaris seguint el model d’altres pobles i ciutats, com per
exemple Vic que obren 3 dies.
D’entrada vaig atendre la seva petició, però una de les coses que vaig demanar és que
reduint aquest horaris d’obertura no perjudiqués els usuaris. Se m’ha assegurat que això
no passaria i amb raons força convincents. El Casal té diferents espais, un d’ells és
l’espai de jocs, i aquest no volem que es deixi d’utilitzar, però si regular-ne una mica el
seu ús. Ens agradaria, a través del tècnic, canalitzar una mica que fan els usuaris i volem
que l’espai de joc s’utilitzi només 3 dies, en concret dilluns, dimecres i divendres.
Les altres funcions que té el Casal són tot el tema de tallers, l’espai d’informàtica, la part
on poden fer els deures els nois que venen, les consultes sobre emprenedoria, les
consultes sobre recerca de feina, drogues, alcohol, etc. Tot això és vol potenciar. El
tècnic de joventut, com s’ha parlat a l’ordre del Ple passa a incorporar-se a les oficines de
l’ajuntament doncs li permetrà atendre totes aquestes parts. Tenint el Casal obert tants
dies no es poden atendre els usuaris en aquest especte.
Intervé la regidora Montse Juvanteny dient: No sé si ho entès. Tot aquest servei que és
de Punt d’Informació Juvenil en que s’han de resoldre totes aquestes consultes dels joves
es farà des de les oficines de l’ajuntament.
Respon el regidor Jordi Batriu dient: Permetem, donem la possibilitat que es pugui fer des
d’aquí l’ajuntament. Aquest tècnic que estarà aquí a l’ajuntament estarà 8 hores al dia a
disposició de qualsevol jove que necessiti l’atenció del tècnic. Els horaris del Casal es
canalitzen amb aquests tres dies a la setmana. Per tant, d’alguna manera si un jove
necessita un dijous o un dimarts al matí o a la tarda pot rebre atenció, que de l’altre
manera només era mitja jornada de dilluns a divendres.
Continua la regidora Montse Juvanteny dient: Entenem pel que has dit que s’amplia
l’horari, el que passa que el lloc és les oficines de l’ajuntament, no hi ha cap pla de
joventut del món mundial que et digui que l’atenció dels joves el millor lloc és el taulell de
recepció de l’ajuntament, sinó que és en el propi espai dels joves. No sé, plantegeu-vos
això i estudieu-vos bé la política de joventut seriosament. Però jo crec que això és un pas
enrere.
Respon el regidor Jordi Batriu dient: Això és una opinió teva, però dir-te que anem a la
línia d’altres municipis i si has escoltat bé la meva intervenció estem ampliant les hores
de servei i com podràs entendre el mostrador no serà el lloc. El mateix tècnic sabrà trobar
l’espai. Intervé la regidora Montse Juvanteny dient: Val, però has dit que estaria en les
oficines i estar en les oficines, aquí no hi ha despatxos, estan compartides. Intervé el
regidor dient: He dit que el tècnic està a les oficines. Intervé la regidora dient: Jordi, si tu
m’has volgut entendres ja saps que vull dir, busca un pla de joventut en que digui que el
lloc idoni per atendre els joves, consultes de joventut, sigui en unes oficines compartides.
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Finalitza el regidor Jordi Batriu dient: Bé, em sembla que aquí tenim suficients espais per
reunions, per atenció i per tant, el tècnic com està fent des de que es va obrir, per trobar
els llocs adients per reunir-se amb qui li demanin. Per tant, en aquest aspecte no hi ha
cap problema.

11.- Ramon Font: Tornant amb això del jovent, com va anar el cap de setmana jove?
Com el veu organitzar, amb quins objectius i quina valoració en feu?
Respon el regidor Jordi Batriu dient: Doncs també vem tenir l’inconvenient del temps,
perquè vulguis o no ens va marcar d’una manera forta ja la manera de començar.
El cap de setmana jove amb el suport del tècnic i usuaris que formen part del Casal del
jovent es va proposar diverses activitats. No ens vem desmarcar dels últims anys.
Projecció d’una pel·lícula, concert jove que no es va poder fer i que intentarem prorrogarho i els inflaves que ja són un clàssic de la piscina, són una mica el resum del cap de
setmana jove. Crec que va anar força bé, tot i l’impediment del temps que com abans
amb això no hi podem fer res, però el resultat global és bo.
Intervé el regidor Ramon Font dient: I el Consell de joventut quin paper hi té? Respon el
regidor Jordi Batriu dient: El consell de joventut amb el mateix tècnic estem treballant per
reformular-lo perquè si que és cert que ens costa que vagi bé. No em costa res
reconèixer-ho. Ens hi posem ja perquè és una de les coses que tinc marcades que ha de
funcionar bé i farem tot el possible perquè el consell de joventut reprengui les activitats
doncs que a vegades no ha portat a terme.

12.- Judit Pons: A nivell de la piscina ens podeu fer una valoració de la temporada?
Respon el regidor Joan Ferrer dient: Encara no ho tenim, tant bon punt ho tingui t’ho faré
arribar. Penso que en breu ho tindrem.
Continua la regidor Judit Pons dient: En referència la piscina que es va prorrogar la
concessió per un any com teniu previst de fer-ho de cara a l’any que ve?
Respon el regidor Joan Ferrer dient: No tenim previst res, ja en parlarem de com es fa.

13.- Isaac Peraire: Va encaminada als temes d’educació. N’hem parlat fora del ple i tot,
vem aprovar aquí ja fa temps l’inici del projecte educatiu, vem tirar endavant una
proposta, amb treball conjunt, sobre els camins escolars. Simplement voliem saber
quines intencions té la regidoria d’això, perquè no acabem de complir amb el calendari
que havíem estipulat. Si ens pots informar de quines són les intencions amb això?
Respon el regidor Jordi Batriu: Les intencions són seguir amb el que havíem quedat, ens
havíem compromès a l’inici de curs i podem dir que encara hi som. Començarem a
passar unes enquestes a les famílies doncs perquè poguessin valora l’estat de les
nostres infraestructures, que ens aportin les idees que tenien de circulació i comunicació
cap als punts escolars i això és en el que estem. En breu podrem tirar endavant les
enquestes i recollir el resultats, valorar-los i després tirar endavant el projecte.
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14.- Montse Juvanteny: Ariadna recordes que ens hem de trobar pel projecte Prats
Empren?
Respon la regidora Ariadna Ponsa dient: Sí, ho tinc aquí.

15.- Ramon Font: Fa un any del canvi de la gestió de la biblioteca, quina valoració se’n
fa?
Respon el regidor Jordi Batriu: Doncs n’estem molt contents. La veritat és que en tots els
sentits estem contents de com està anant la biblioteca. Tant pel model de gestió que
s’està portant, com pels resultats de les activitats. Les propostes són molt bones i els
resultats també. Per tant estem contents, estem fent els màxims esforços amb les
dotacions econòmiques limitades que tenim. Estem buscant recursos d’allà on no hi són,
com intercanvis de llibres, aportacions de veïns, tenim convenis amb biblioteques que ens
cedeixen i intercanvien material, etc. Estem fent tot el possible perquè la cosa segueixi.
Aquest estiu es va obrir la biblio-piscina i això ve arrel que el mes d’agost hi ha força
afluència d’usuaris i traslladem la biblioteca allà on es troben. Són petites coses com el
Nadal, amb les escoles també es fan activitats i tot això fa que la biblioteca funcioni i molt.
16.- Isaac Peraire: Ha fet la regidoria d’educació una valoració o una memòria de l’inici
del curs escolar? També és una pregunta tradicional que fem cada any de número
d’alumnes, canvis, problemes, coses que van bé,...?
Respon el regidor Jordi Batriu dient: La valoració és un punt de l’ordre del dia del Consell
Escolar Municipal, i els directores o els representants del consell, en aquest punt de
l’ordre del dia comencen fent una valoració. El que si sé a través de correus, trucades o
contactes que he tingut, tots m’han expressat que el curs ha començat amb normalitat. A
l’espera d’aquest Consell Escolar Municipal, que allà si que es traslladen les opinions de
com ha anat l’inici de curs, pels comentaris o aportacions que m’han fet l’inici és del tot
correcte i normal i sense cap novetat a destacar.
Pregunta el regidor Isaac Peraire: Hi ha data pel Consell Escolar? Respon el regidor
dient: Encara no hi ha data perquè normalment s’intenta que sigui després de que cada
centre celebri el seu. Una vegada els cinc centres han fet el seu consell llavors es fa el
municipal.

17.- Montse Juvanteny: Tenim nova web, tot un tema de comunicació sobre la taula, es
segueix algun pla? Qui coordina això? De cara a un futur que es preveu? Es vol potenciar
el twitter i el facebook de l’ajuntament, això es fa en base a un pla de comunicació? Sobre
que s’articula? Qui ho coordina, qui ho vetlla? Quin funcionament té tot això? Si hi ha
unes persones que es cuiden de la comunicació? A nivell polític qui ho dirigeix i sobre
que treballen?
Respon el regidor Jordi Batriu dient: Totes aquestes noves xarxes que s’han posat en
funcionament, o que s’han renovat, o potenciat, tenen la coordinació dels regidors que els
hi correspon o l’alcaldia que ho impulsen o hi donen el vist i plau. Llavors hi ha l’apartat
tècnic que s’encarrega de distribuir-ho a les xarxes o publicar-ho, temes tècnics que a
nosaltres no ens pertoca.
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El responsable que crec que s’ha reunit amb vosaltres i hem designat amb això és l’Isaac
Romero i compta també amb la col·laboració de personal tècnic de la casa que se
n’encarregava fins ara. L’apartat de comunicació es bastant transversal perquè des de
diferents punts s’aporta sobre aquest tema.
En referència si hi haurà algun pla, l’estem redactant, però són temes que sempre hi ha
coses noves. L’hem començat però falta acabar d’afegir elements per el tindrem fet
perquè és important tenir-lo.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: El responsable tècnic, en aquest cas entenem que
no s’ha incorporat amb el personal laboral de l’ajuntament, quina és la relació contractual
o laboral amb la persona tècnica i quin procediment s’ha seguit per arribar a ocupar
aquest lloc?
Respon el regidor Jordi Batriu dient: Com bé dius no s’incorpora amb l’estructura de
personal de l’ajuntament, sinó que nosaltres, jo personalment vaig valorar les diferents
opcions, arrel de la creació de la nova pàgina web. La primera opció era agafar un model
estàndard, com tenen la majoria d’ajuntaments, amb unes línies dictades per la Diputació
i per altra banda jo era coneixedor d’un jove de Prats que en aquells moments estava a
l’atur i tenia bones referències que era un bon professional de la comunicació i vem posar
sobre la taula les dues opcions. Aquesta persona com bé sabeu és l’Isaac Romero i ens
va fer una proposta molt interessant de tenir una pàgina web envoltada de noves eines de
comunicació molt potents i d’aquesta manera vem accedir que ell fos qui ho portés
endavant.
Jo crec que el resultat és força positiu, la gent em trasllada que la pàgina web és potent,
que la incorporació de noves xarxes socials també està anant molt bé i per tant estem
contents d’haver encertat en aquest aspecte.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Sense voler desmerèixer ni l’Isaac, ni la feina que
està fent, que realment pensem que la fa bé. Segurament ens posarem d’acord que el
procediment no seria el més just ni exemplar per tothom malgrat els resultats puguin ser
bons. En tot cas que quedi constància d’això.

18.- Isaac Peraire: El dia 27 de març, vem aprovar una moció entre tots pel tema de la
gestió dels residus, bàsicament que s’estudiarien les possibilitats. La vem fer molt laxa
per tal de poder-la aprovar i prendre l’acord. En les converses que hem tingut no hem
acabat de definir que volíem fer. Si ens emplaçàvem a una reunió o quines eren les
intencions.
Respon el regidor Pep Cruells dient: Tal com vas dir tu, ja n’hem parlat una o dues
vegades d’aquest tema. El dia que veu presentar la moció em vaig comprometre
assentar-me i parlar-ho una mica. Et vull recordar que la moció la va presentar la Yolanda
i jo vaig dir que endavant. Sembla ser que l’ interlocutor has de ser tu i jo vaig dit que tu i
jo tenim les nostres petites diferències.
Aquest dia vem estar una hora a baix parlant i si que puc dir que el tema de residus és
complex i s’hi treballa molt. Escolta la Yolanda o qualsevol persona del teu grup, menys
tu. La moció la va presentar la Yolanda i ella només ha de fer que trucar i buscarem un
forat, estem com estem, anem apuradets de feina, però farem un forat amb la Yolanda o
qualsevol del teu grup i evidentment escoltaré les vostres propostes, com no seria d’altre
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manera. T’explicaré una mica la complexitat de tot això, allà a on estem i el que fem a
data d’avui, amb una campanya de cara a l’any que ve. Tot això ho puc explicar-ho.
Evidentment m’escoltaré la persona del teu grup. Intervé el regidor Isaac Peraire dient:
Menys a mi. Respon el regidor Pep Cruells dient: Ja ho hem dit masses cops. Cap
problema ja ho saps. Ja t’ho vaig comunicar, vem estar una hora xerrant i et vaig explicar
moltes coses. D’això no en vem parlar.
Et recordo que tens una petició que tinc jo, que segur que ja no te’n recordes, però jo si.
Que vas demanar un seguit de documents que quan el personal administratiu de baix,
perquè a més de les baixes tenim gent de vacances, tenim tres persones menys a baix.
Hi ha moltes prioritats, ja ho saps tu. Recordo molt bé la petició que vas fer te la faré
arribar com no potser d’una altra manera, però donam una mica de temps.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Només un comentari a l’Alcalde. Tots els regidor de
l’Ajuntament, i especialment els de l’equip de govern, entenem que haurien de poder
escoltar tots els ciutadans de Prats i també a nosaltres. Jo no tinc cap problema, com li
vaig dir amb el regidor competent en aquest cas, que fos qualsevol del meu grup perquè
tots tenim la mateixa informació.
En tot cas l’explicació donada avui no és que sigui molt exemplar. Ho dic a l’Alcalde i
sense afany de voler obrir cap debat de res, però que consti en acta.
Respon l’Alcalde: Evidentment qualsevol regidor de l’equip de govern de l’ajuntament
escolta a qualsevol ciutadà de Prats i amb tu efectivament el Pep t’ha escoltat moltes
vegades. No només t’ha escoltat sinó que t’ha contestat. Llavors a partir d’aquí el fet de
crear una comissió, si que hi pot haver una voluntarietat No té l’obligació ningú de formar
part d’una comissió amb una persona. Són dues coses diferents. Una cosa és formar una
comissió i l’altre és escoltar a tothom.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Ja saps que vull dir. Contesta l’Alcalde dient: Amb
tu ens hem escoltat cinc-centes vegades tots dos i amb de gust, em sembla, de part de
tots dos. Amb ell també us heu escoltat. Ara formar una comissió és una altre qüestió.
Intervé el regidor Pep Cruells dient: Si em permets afegir, que vem estar una hora o una
hora i quart cordialment, no? Respon el regidor Isaac Peraire dient: I espero que hi
tornem. Continua el regidor dient: El que et dic jo, donar la mà. Quan es doni la mà, enlloc
de donar la mà per abocar-se cap baix, quan donis la mà, cap problema. Ja ho saps. Jo
suposo que et vaig explicar un pilot de coses que potser devien ser profitoses, potser, i no
les sabies. Potser t’esperaves una altra cosa.
Ara assentar-me en una taula amb tu per una cosa tant complexa d’aquestes. Isaac
parlem un altre idioma, segur que ni amb el barça ens entendríem, tu i jo, i tots dos som
del barça. Saps que vull dir? Però això no vol dir que en moments puntuals que tu vinguis
jo t’atendré com sempre t’he atès. Però dinamitzar una cosa que ens hem de veure, tal i
qual, repeteixo la Yolanda o qui sigui, ho podem intentar i podem fer-ho. Simplement això,
i que quan hem xerrat, sempre hem xerrat com persones humanes i educades.

19.- Judit Pons: Una última, sabem que en son moltes, però amb tres mesos de distància
entre un Ple i un altre es generen moltes preguntes. És sobre el terra del pavelló per
veure quin plantejament hi ha? Quina decisió s’ha pres?
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Respon el regidor Joan Ferrer dient: Sabeu que això és una reivindicació que des de que
vaig arribar aquí doncs tots els clubs em parlen del terra del pavelló.
Concretant vem demanar un estudi a la Diputació, que està a l’abast de tots vosaltres
perquè ens diguessin quin era el terra més idoni que es podia posar al pavelló tenint en
compte totes les activitats esportives i extraesportives que s’hi fan. Hi ha una valoració,
tenint en compte tot això i sembla que el terra més adient, principi és posar-hi tarrasso.
Vam tenir una reunió amb tots els usuaris del pavelló deu fer uns 15 dies i vem parlar del
tema. No està ben consensuat tot això del terra del pavelló, però sembla que el tarrasso a
tothom li està mig bé. Els del basquet, que potser són els més asèptics, vam quedar amb
el Gabi Tomàs que ara és el president, que un dia amb ell aniríem a Taradell que és on
tenen aquest terra, perquè in situ ho provéssim i ho acabéssim de mirar.
Hi ha un informe de la Diputació, van venir uns tècnics i està a baix a disposició dels
usuaris del pavelló i de tothom.
Continua la regidora Judit Pons: Amb la resta d’entitats hi ha consens? Respon el regidor
Joan Ferrer dient: Semblava que sí. El terra ideal seria el parquet, perquè donaria pel
futbol sala, el bàsquet, pel patinatge, però hi hauria altres coses que seria molt complicat
de fer servir el parquet.

20.- Montse Juvanteny: Jo en tinc una dirigida a tu Lluís. Com a president del Consorci
del Lluçanès s’ha creat algun tipus de marca turística pels municipis del Lluçanès nord?
Ho pregunto perquè un dels ajuntaments, curiosament no governa esquerra, governa
convergència, consultant la web ho vaig veure, i vaig pensar si s’havia fet algun tipus de
projecte?
Respon l’Alcalde dient: No, des del Consorci no. Però evidentment cada ajuntament a
part de pertànyer al Consorci pot fer les seves iniciatives turístiques o de qualsevol altre
cosa. Però l’altre cosa, no sé si t’hi has fixat, un anunci que es publica al nou cada
vegada que hi ha el suplement del Lluçanès i també a vegades hi posem algun anunci de
l’Ajuntament de Prats i no del Consorci. No tinc constància que hi hagi cap marca del
Lluçanès nord.
Intervé la regidora Montse Juvanteny dient: La curiositat era que no era només un
municipi, no he comprovat els altres si ho tenen, però era turisme Lluçanès nord.
Contesta l’Alcalde: M’ho apunto per veure i en parlaré.

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,

30

