ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm. : 2/2014
Caràcter : ordinari
Data : 26 de març de 2014
Horari : 19,30h a 21,15 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
Montserrat Juvanteny i Canal
Ramon Font i Coma
Judit Pons i Baños
Yolanda Roset i Aligué

alcalde
regidor
regidora
regidor
regidor
regidora
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :
Cap
Secretària accidental
Dolors Font i Surinyach

Ordre del dia
1.- Aprovació Actes sessions anteriors
2.- Aprovació Compte de gestió exercici 2013
3.- Aprovació reconeixement de crèdit.
4.- Aprovació inicial del Pla d’Emergència de la Sala Polivalent.
5.- Aprovació del padró d’habitants a 1-1-2014,
6.- Ratificació decret d’alcaldia de 25-2-2014.
7.- Aprovació pròrroga conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès pel Servei d’Atenció Integral
a la gent gran en l’Àmbit Rural.
8.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.

9.- Donar compte de les Juntes de Govern.
10.- Mocions
11.- Informacions, precs i preguntes

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
Vistes les actes de les sessions anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple en
data:
-

18 de desembre de 2013
4 de març de 2014

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

2.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ EXERCICI 2013
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2013 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per
rebut i liquidacions d’ingrés directe liquidats.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte
coincideixen amb els fons transferits a l’Ajuntament.
Comprovats que tots els càrrecs, baixes, ingressos i la relació de deutors a 31 de
desembre de 2013, són correctes.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i cinc
abstencions d’ERC s’adopten els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Compte Anual de Gestió Recaptatòria, presentat per
l’Organisme de Gestió Tributària, corresponent a l'exercici 2013.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació
de Barcelona.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: Això és refereix a la
recaptació de l’Oficina de Recaptació de la Diputació de Barcelona.
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3.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT
Vistes les factures presentades a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès,
corresponents a l’exercici 2013.
Vist l’informe d’Intervenció on consta que en aplicació de l’article 60.2 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, correspon al Ple l’aprovació d’obligacions
corresponents a exercicis anteriors.
L’Ajuntament en Ple amb el vot favorable de sis membres de CIU i l’abstenció
de cinc membres d’ERC adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits per un import de 15.089,95 €
corresponents a exercicis anteriors, d’acord amb el detall següent:
1915

26181596

26/11/2013

SGAE

1916

13055

05/12/2013

REDMUSIC CENTER

1.194,27

1917

A-523

31/12/2013

INSTAL·LACIONS J. BOLADERAS, SL.

1918

2005260

03/12/2013

CARBÒNIQUES LLUÇANÈS

1919

163

31/12/2013

CRUELLS, SL.

1920

A-503

31/12/2013

INSTAL·LACIONS J. BOLADERAS, SL.

397,04

1921

26609

16/12/2013

ENDESA ENERGIA, SA.

947,56

1922

VE1110000

27/12/2013

TASTA'M I BON PROFIT, SLU.

391,25

1923

1/2013

27/12/2013

CLUB TENNIS PRATS

200,00

1924

2/2013

27/12/2013

CLUB TENNIS PRATS

108,00

1925

1120006

17/12/2013

ENDESA ENERGIA, SA.

1926

1178059

19/12/2013

ENDESA ENERGIA, SA.

28,96

1927

1120007

17/12/2013

ENDESA ENERGIA, SA.

140,93

1928

1132041

19/12/2013

ENDESA ENERGIA, SA.

233,41

1929

1117712

17/12/2013

ENDESA ENERGIA, SA.

1.666,90

1930

1117713

17/12/2013

ENDESA ENERGIA, SA.

1.779,79

278,88
5.207,09
356,95
2.066,08

92,84

Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2014, els corresponents
crèdits.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: Hi ha un seguit de factures
presentades posteriorment al tancament de l’exercici, però que corresponen a l’exercici
anterior i ara correspondria aprovar. El global és de 15.000€.

4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’EMERGÈNCIA DE LA SALA POLIVALENT

Vist el Pla d’emergència de la Sala Polivalent redactat per l’enginyer municipal,
el senyor Josep Rocadembosch Vilà.
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d'Emergència de la Sala Polivalent de Prats
de Lluçanès .
Segon.- Sotmetre a informació pública el Pla d'Emergència de la Sala
Polivalent de Prats de Lluçanès, mitjançant la publicació d'anunci en el BOPB,
així com en el tauler d'anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal,
als efectes que els possibles interessants puguin presentar les reclamacions o
al·legacions que estimin oportunes, pel termini d'un mes, comptador des de
l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPB.
Tercer.- En cas que no es presenti cap reclamació ni al·legació al Pla, aquest
s'entendrà aprovat definitivament.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: És el Pla d’Emergència que es
procura fer a totes les instal·lacions municipals i aquesta vegada correspon a la Sala
Polivalent.
Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: Totes les mesures d’emergència compten
amb alguna deficiència important o destacable? El fet de fer el pla comportarà
actuacions?
Respon el regidor Josep Cruells dient: A partir d’un aforament superior a 500 és més
complicat, però l’aforament és de 496. Continua l’Alcalde dient que per qualsevol dubte
amb l’enginyer que és el que l’ha fet ho podria explicar.

5.- APROVACIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1-1-2014.
Vista la proposta d'aprovació de la Revisió del Padró d'Habitants a 1 de gener de
2014.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovació resum numèric del Padró Municipal d'habitants amb
referència a l'1 de gener de 2014, tenint en compte totes les alteracions
produïdes a la població durant l'any per altes i baixes. El resultat definitiu és el
que a continuació es detalla:
Població a 1-1-2014 : 2.685
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Segon.- Exposar al públic el citat acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i
en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de 20 dies.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: La comparació que fem cada
vegada amb l’anterior és un augment de 20 habitants. Eren 2665 i ara són 2685.

6.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA DE 25-2-14

Vista la resolució d’Alcaldia de data 25 de febrer de 2014 que literalment diu
així:
“DECRET NÚM. 11/2014
En data 30 d’octubre de 2013 es van aprovar provisionalment les ordenances fiscals
reguladores de tributs municipals, atès que en el període d’exposició pública no es van
presentar reclamacions van restar aprovades definitivament.

En el text de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns Immobles és va
aprovar la següent bonificació potestativa:
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
- Es concedirà una bonificació del 100% als convenis urbanístics (pàrquings,…)
Atès que aquest tipus de bonificació s’ha de preveure en el conveni entre l’ajuntament i
els propietaris dels pàrquing i vist que l’article 74 de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals no preveu aquesta bonificació potestativa.

RESOLC
Primer.- Anular la bonificació potestativa de l’impost de béns immobles, aprovada en el
ple de 30 d’octubre de 2013 d’aprovació de les ordenances fiscals 2014.
Segon.- Publicar integrament les bonificacions i el tipus impositiu definitiu de l’impost de
béns immobles per l’exercici 2014 en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Ratificar aquest acord en el proper Ple ordinari.”

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i l’abstenció
de cinc membres d’ERC, adopta el següent:
ACORD:
Únic.- Ratificar la resolució d’Alcaldia de data 25 de febrer de 2014, tal com
més amunt es transcriu.
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Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: Aquí com es va explicar a la
Comissió, com s’havia dit hi ha una sèrie d’acords que ha arribat l’Ajuntament amb
diferents propietaris de solars abandonats que puguin ser pàrquings municipals, a
canvi de que ells ho cedissin gratuïtament al poble se’ls treu l’impost. Això és
perfectament lògic i es pot continuar fent, però en un moment donat va semblar que
una manera de preveure-ho era a les ordenances, però ens han dit que no i s’ha de
preveure cada vegada, amb cada conveni particular i per tant, s’ha tret de les
ordenances.

7.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS I
L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS PEL SERVEI D’ATENCIÓ
INTEGRAL A LA GENT GRAN EN L’ÀMBIT RURAL
Vist el conveni subscrit entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a la prestació del Servei d’Atenció
Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural a Prats de Lluçanès, en data 3 de
desembre de 2012.
Atès que aquest conveni potser prorrogat anualment fins al 31 de desembre de
2015.
L’Ajuntament en Ple per unanimitat dels presents adopta els següents:
ACORD:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2014 del conveni
interadministratiu entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès de 14 places de servei d’atenció integral a la
gent gran en l’àmbit rural.
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura de la pròrroga esmentada.
Tercer.- Trametre aquest acord a l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials de la Generalitat de Catalunya.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: Com cada any fem és la
pròrroga anual del conveni que ja hi ha sobre el SAIAR, conegut com a Centre de Dia.
Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: les places són les mateixes? Respon
l’Alcalde dient: Sí i continua la regidora: La dotació econòmica serà la mateixa que l’any
anterior? Respon l’Alcalde dient: Les places són 14 i llavors cal justificar que estiguin
totes plenes i la cosa està una mica justa. L’import a cobrar dependrà de l’assistència.
Continua la regidora demanant si fan la liquidació anual? Respon l’Alcalde dient que és
mensual i depèn del que justifiquis. El màxim és 14, si hi ha 25 persones només en
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paguen 14 i si hi ha 10, no en paguen 14. I en aquest moments està una mica just. No sé
exactament quants n’hi ha.

8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia següents:
-

Decret núm. 73/2013 de data 11 de desembre de 2013 – Autorització
activitat de venda de pa, pastissos i begudes sense alcohol, amb servei
de degustació (sense obrador).

-

Decret núm. 74/2013 de data 20 de desembre de 2013 – Aprovació
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona.

-

Decret núm. 75/2013 de data 30 de desembre de 2013 – Aprovació
modificació de crèdit 7/2013.

-

Decret núm. 76/2013 de data 31 de desembre de 2013 – Aprovació de
factures.

-

Decret núm. 1/2014 de data 10 de gener de 2014 – Autorització activitat
de barberia.

-

Decret núm. 2/2014 de data 10 de gener de 2014 – Finalització contracte
laboral.

-

Decret núm. 3/2014 de data 13 de gener de 2014 – Autorització activitat
centre d’estudis de reforç.

-

Decret núm. 4/2014 de data 14 de gener de 2014 – Autorització tinença
de gos perillós.

-

Decret núm. 4bis/2014 de data 14 de gener de 2014 – Aprovació
modificació de crèdit 1/2014.

-

Decret núm. 5/2014 de data 28 de gener de 2014 – Autorització divisió
horitzontal.

-

Decret núm. 6/2014 de data 3 de febrer de 2014 – Aprovació devolució
d’avals.

-

Decret núm. 7/2014 de data 7 de febrer de 2014 – Aprovació de preus
públics anuncis.

-

Decret núm. 8/2014 de data 13 de febrer de 2014 – Autorització
instal·lació taules i cadires.
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-

Decret núm. 9/2014 de data 20 de febrer de 2014 – Autorització
instal·lació taules i cadires.

-

Decret núm. 10/2014 de data 24 de febrer de 2014 – Contractació per
urgència escola bressol.

-

Decret núm. 12/2014 de data 26 de febrer de 2014 – Autorització pas per
trobada de vehicles.

-

Decret núm. 13/2014 de data 11 de març de 2014 – Aprovació preus
públics concert.

-

Decret núm. 14/2014 de data 13 de març de 2014 – Autorització activitat
vende de pa i bolleria.

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 29 de novembre de 2013.

-

Junta de govern del 20 de desembre de 2013.

-

Junta de govern del 17 de gener de 2014.

-

Junta de govern del 31 de gener de 2014.

-

Junta de govern del 7 de febrer de 2014.

-

Junta de govern del 21 de febrer de 2014.

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

10. MOCIONS
Presentades pel grup d’ERC
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1.- Moció en defensa del dret a les dones a decidir sobre la interrupció
voluntària del seu embaràs
La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts
àmbits socials atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen
en qüestió amb la seva pràctica.
La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció
Voluntària de l'Embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la
Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE) sense causa justificada fins la 14a
setmana de gestació. Un pas endavant en el dret de les dones a decidir sobre
el propi cos, dret reconegut a l'article 41 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Aquesta llei serà es basa en terminis i no en supòsits com l'anterior aprovada
l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona embarassada, presumpció
de defectes del fetus i violació)
El ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va
presentar el desembre passat l'esborrany de la Llei d'avortament. Aquest
document suposa una retallada i una agressió envers els drets de les dones a
decidir sobre el propi cos. El ministre, juntament amb els sector més
ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d'una dona que decideix
interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada. Aquests mateixos,
pretenen decidir sobre el cos de les dones i coartar la seva llibertat de decisió.
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem
d'assegurar que aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser
mares en aquell moment de la seva vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè
el cos és seu.
Una modificació de la llei, en els termes que ha avançat el Ministre de Justícia,
per restringir l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins
en condicions precàries que posaran el risc de la salut de les dones i afavorirà
les desigualtats socials ja que els viatges a països on permetin l'IVE a terminis,
només se’ls podran permetre aquelles dones que puguin assumir-ne la
despesa econòmica.
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals
ideològics impulsats pels sectors ultraconservadors.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents acords:
Primer.- Instar al Ministeri de Justícia la retirada de l'avantprojecte de la llei
d'avortament ja que suposa una regressió en els drets de les dones.
Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui
continua tipificada dins el Codi Penal.
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Tercer.- Sol·licitar la reducció de l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com
a mesura de prevenció d’embarassos no desitjats i de prevenció de malalties
de transmissió sexual.
Quart.- Instar la implantació d'un programa específic d’acompanyament i
atenció integral a les dones que han pres la decisió d'interrompre l'embaràs.
Cinquè.- Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a iniciar el
procés, amb la major celeritat possible, de l'elaboració de la Llei sexual i
reproductiva pròpia de Catalunya.
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a
la Presidència del Congrés de Diputats i al ministre de Justícia.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé la regidora Yolanda Roset dient: Està a favor
de que cada dona tingui la llibertat de decidir sobre el seu propi cos.

2.- MOCIÓ PER A UNA POLÍTICA ACTIVA ENVERS ELS HABITATGES
DESOCUPATS DEL MUNICIPI
Ha calgut que passés una dècada des dels primers censos municipals
d’habitatges desocupats; 9 anys des de la Llei del Dret a l’Habitatge i 11 des de
la modificació de la Legislació d’Hisendes Locals que obria la porta al recàrrec
de l’IBI sobre els habitatges desocupats, pendent però encara de
desenvolupament reglamentari, i per tant no operatiu, perquè s’acabi imposant
la pressió social per posar en valor tot el parc d’habitatge desocupat que ho
estigui per causes no justificades en garantia del dret a l’habitatge. Alguns
Ajuntaments han iniciat un procés sancionador tal que els habitatges
desocupats sense cap motiu jurídic, com són els habitatges propietat d’entitats
financeres, puguin ser destinats a garantir el dret a l’habitatge a una unitat
familiar que ho necessiti.
La Llei del dret a l’habitatge del 2007 defineix com a incompliment de la funció
social del dret de propietat la desocupació injustificada més de 2 anys, tipificant
com a infracció molt greu aquesta desocupació després que s’hagi intentat
arbitrar amb el propietari mesures per incentivar la seva ocupació. I també, què
s’entén per habitatge desocupat, dificultats probatòries a banda.
La via fiscal mitjançant recàrrecs en l’IBI no és possible per falta de
desenvolupament reglamentari d’una previsió molt genèrica de l’article 73 de la
Llei d’ Hisendes Locals.
En l’acord de governabilitat entre CiU i ERC de desembre de 2012, a proposta
d’ERC (Annex III) hi ha el nou impost sobre habitatges desocupats per donar
resposta tributària a la manca de voluntat de l’Estat pel que fa a la utilització de
la via de l’IBI, però un impost d’aquesta naturalesa per definició és una mesura
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de foment, no pas sancionadora, per la qual cosa el fet imposable tindrà més
limitacions que les sancions previstes a la Llei del dret a l’habitatge. Per
exemple, el “no nat” recàrrec sobre l’IBI era previst sobre un màxim del 50% de
la quota líquida de l’IBI.
En el darrer debat de política general es va aprovar una Resolució, que s’ha
reiterat en una recent Moció del Parlament de 5 de desembre presentada per
ERC per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies
desnonades, en què s’instava al Govern a crear aquest 2014 el Fons Social
d’Habitatge de Catalunya amb els habitatges desocupats de les entitats
financeres i del SAREB, amb gestió concertada amb les entitats socials, atesa
la insuficient dotació que suposen els 1.092 habitatges del Fons Estatal,
l’exclusió del tercer sector en la seva gestió, com van fer palès la president del
la Taula del Tercer Sector (Punt Avui 15-5-2013), i el drama dels
desnonaments, 12.000 a Catalunya els tres primers trimestres del 2013.
La frustrada venda massiva d’habitatges socials de l’Incasòl sense anàlisi previ
de les seves conseqüències pel que fa a la creació d’un parc d’habitatge social
equivalent al 15% del total del parc a 20 anys vista en el marc del futur Pla
Territorial Sectorial d’Habitatge no ajudava a cap objectiu de dotar-nos d’un
parc social suficient, i així es va valorar per la majoria del Parlament, però a
més pel que fa al Fons Social d’Habitatge de Catalunya, l’acció coordinada
entre Ajuntaments i Generalitat, sumant la via fiscal i la sancionadora pot ajudar
a desencallar-lo.
Més d’un actor públic trobarà a faltar l’expropiació temporal de l’ús com a
darrera mesura per garantir l’ocupació dels habitatges en determinades
circumstàncies, plenament europea i estatutària com va dictaminar el Consell
Consultiu
en el Dictamen 282 de 29 de novembre del 2007 i que
lamentablement, després de ser un dels aspectes més criticats en un moment
en que els valors i hàbits econòmics no assumien que aviat caldria un canvi en
la nostra relació amb la propietat immobiliària, va acabar saltant de la Llei, amb
les anomenades lleis òmnibus del 2011 i 2012.
S’acaba demostrant el risc que sota relats polítics de “business friendly” o
purament per raons conjunturals en un moment de crisi, es desarmin els
instruments que de manera estructural han d’ajudar a no repetir els mateixos
errors. Com també va ser un error que pagarem més endavant permetre també
per raons conjunturals i/o ideològiques que l’habitatge protegit s’incorpori al
mercat de renda lliure pel transcurs del temps, i cada vegada més curt, que
caldrà revertir algun dia, i es un error l’actual pressió poc transparent al debat
polític i sense Pla Territorial previ, tendent a limitar les reserves de sòl que han
de fer possible la construcció d’habitatge protegir en el futur.
Pel que fa als solars buits pendents d’edificació, el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer), en el seu article 177, preveu una eina per a que els Ajuntaments puguin
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exigir l’edificació forçosa o l’expropiació dels solars sense edificar. Aquesta és
el Registre municipal de solars sense edificar.
El Registre municipal de solars sense edificar, és una eina que ha de permetre,
més que obligar a edificar (tenint en compte la conjuntura d’excés de parc
d’habitatge i de manca de crèdit dels promotors), poder incidir en aquells solars
que tenen un impacte sobre l’espai públic, la seguretat, la convivència, el
paisatge urbà, etc.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents acord:
A petició del grup de CIU es retira el punt quart.
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès amb
planificar i desenvolupar una política d’habitatge activa i que reconegui i faci
efectiu el dret a un habitatge digne per a tots els ciutadans del municipi.
Segon.- Crear un cens municipal d’habitatges i edificis buits, amb la finalitat de
conèixer en tot moment l’estoc d’habitatges permanentment desocupats.
Tercer.- Promoure i iniciar totes les gestions necessàries per tal de portar a
terme un procés sancionador emparat en la Llei 18/2007 per als habitatges
desocupats sense cap motiu jurídic i a mans de les entitats bancàries.
Cinquè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que avanci en els treballs de
creació del nou impost sobre habitatges desocupats a mans d’entitats
bancàries.
Sisè.- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació
de Municipis de Catalunya i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: És la moció que s’està
presentant a molts municipis, hi ha molts grups parlamentaris que ho promouen i
nosaltres hi estem d’acord, amb l’idea general de que els pisos que tenen les entitats
bancàries, procedents, bàsicament, de desnonament i estan buits, doncs que els posin a
disposició amb un preu assequible o que paguin una taxa al municipi. Amb això tots hi
estem d’acord. Però hi ha algun punt que no veiem tant clar, com és el de fer una llista de
solars buits del municipi.
No veiem que amb aquesta llista de solars buits beneficia que els bancs posin a
disposició pisos de lloguer. Em sembla que aquest punt surt una mica de la resta de la
moció, perquè bàsicament és donar feina a la part tècnica de l’Ajuntament i no veiem el
benefici que se’n pot treure.
Respon el regidor Isaac Peraire dient: Si traient aquest punt s’aprova la moció, no ens
agrada, però en tot cas aquesta podria ser una feina que en el procés de redacció del
POUM hauria anat molt bé tenir aquesta tasca feta. Si no li voleu posar, però preferim
que s’aprovi la moció.
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Respon l’Alcalde dient: Comprometre’ns que això a curt termini es pugui fer, no ho podem
fer, perquè és donar una feina, que actualment, no sé fins a quin punt pot tenir un
rendiment gaire profitós. Com que en el global de la moció hi estem d’acord, per collar
una mica els bancs a que actuïn, per tant, la podem aprovar sense el punt.

11.- INFORMACIONS, PRECS I PREGUNTES
1.- Lluís Vila: No sé si és informació, si és prec o si és pregunta, però si que voldria posar
a exposició que ens agradaria crear, no sé que se n’ha de dir, una comissió o una taula,
formada per un membre de cada grup i per l’Alcalde, per parlar concretament d’això.
Nosaltres tenim la màxima intenció, les màximes ganes de poder donar una informació el
més amplia possible, però a vegades ens veiem impossibilitats perquè se’ns fan un
reguitzell de preguntes que sense paper a la mà i sense poder parlar amb els serveis
tècnics, etc, etc. No ens veiem en cor de contestar-les com seria la nostra intenció. Com
que creiem que això no és un examen de primària, sinó una cosa molt més important,
pensem per tant, que les preguntes que ens feu és perquè us interessa saber un tema i
com més bé el sapigueu millor doncs ens agradaria poder contestar amb les condicions
adequades i fent el que fan tots els ajuntaments del món. Contestar les preguntes amb
posterioritat o tenir les preguntes amb anterioritat. Se’n pot parlar i intentar posar-nos
d’acord i fer-ho el més bé millor. Perquè la nostra intenció és el màxim d’obertura i
transparència i donar totes les respostes possibles, perquè ens veiem incapacitats de
respondre de cop a 50 preguntes al llarg d’un ple. A més no hi ha cap ajuntament del món
que funcioni així.
No sé si és sobrer ara afegir que com ja s’ha comunicat disposem d’un web que és tant,
tant transparent que dels 947 webs de Catalunya ha tingut el 30 lloc. Considerant que els
de davant la gran majoria són ciutats. Alguna cosa a favor de la transparència i de la
bona informació fem. Per tant, creem aquesta comissió, com sembla que tocaria,
presidiria jo mateix i un representant de cada grup i intentem consensuar a veure com
millor podem donar resposta a les preguntes de cada regidor. Parlem-ne.
Intervé la regidora Montse Juvanteny: En parlem, qualsevol estona, a nosaltres ens
sembla que aquestes alçades de legislatura un canvi d’actitud d’aquest tipus ens
demostra que és una falta de confiança en les respostes que ens puguin donar els
regidors i que esgotar la participació dels regidors al ple em sembla un exercici poc
democràtic i amb falta de respecte cap al màxim òrgan de decisió d’un ajuntament que és
el Ple i el poble.
Qualitat i transparència amb una web, importem aquesta qualitat i transparència amb un
Ple, i nosaltres demanem que és puguin fer preguntes tal i com s’ha fet fins ara. De fet és
un fet inèdit, mai havia passat a l’ajuntament de Prats, en legislatures anteriors poc
democràtiques. Vosaltres sabeu que esteu fent, nosaltres estem encontra d’aquesta
decisió, però de totes maneres estem oberts a parlar-ne.
Continua l’Alcalde dient: Prescindiré de tots els comentaris que has afegit i que em
semblen bastant innecessaris, però la realitat purament és aquesta. La nostra intenció es
poder contestar les vostres preguntes amb el màxim de transparència possible. Us
acceptem totes les preguntes i contestarem tant bé com sigui possible, però no podem
seguir permetent que això sembli un examen de primària. Això és una cosa molt més
seria, tu ho has dit, representem al poble i per tant, no es tracta de rebre un allau de
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preguntes i saber-les totes al moment, això no passa amb cap ajuntament de món el
màxim de democràtics. Nosaltres us contestarem totes les preguntes com esperem que
vosaltres també ens contesteu totes les preguntes que us puguem fer. Simplement hem
de decidir com transmetre això. Em sembla que el que seria lògic és tenir abans les
preguntes per poder donar la millor resposta possible, perquè l’altra solució no em sembla
adequada tenint un termini de 3 mesos per donar la resposta. Em sembla inadequat.
A més si vem crear una comissió informativa del Ple específicament per tractar els temes
que es tractarien al Ple, si hi és específicament i a més a proposta vostra, que ens va
semblar molt bé, doncs perquè no l’utilitzem per això que és pel que serveixen les
comissions informatives.
Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: Fem plens mensuals i així no
s’acumularan tantes preguntes. I la comissió informativa si és prèvia al Ple, però mai
supleix al Ple, en quant a informacions i diàlegs. En una comissió informativa podem
parlar de l’ordre del dia, però les preguntes no cal preguntar-les a la comissió informativa.
Quina por hi ha que fem preguntes? Perquè no es poden fer preguntes? Si un regidor de
l’Ajuntament de Prats es troba un ciutadà de Prats i li fa una pregunta al carrer, que li
dirà?
Respon l’Alcalde dient: Si la sap la contestarà i si no li dirà me la miraré i quan la sàpiga
te la contestaré. Intervé la regidora dient: M’estàs donant la resposta, el Ple el mateix, si
la sabeu la doneu i sinó ja ens esperarem. És el mateix. Continua l’Alcalde dient: Ens sap
greu no poder contestar més adequadament com us mereixeu i com es mereix el poble.
Ja en parlarem, ja buscarem la manera.
2.- Isaac Peraire: Tenim 13 preguntes apunt, no sé si són moltes o poques, però són les
que creiem necessàries. Si les podeu respondre i sinó queden pendents.
Sobre les obres del bar de camp de futbol, més que una pregunta és un comentari,
perquè en el butlletí d’informació municipal del febrer sortia que es compta amb una
subvenció de l’àrea d’esports de la diputació. En el ple que vem fer al cap d’uns dies
se’ns va informar que esperàvem que es pagués una bona part de l’obra si es rebia la
subvenció, per tant, és una informació contradictòria. No sabem si aquesta subvenció ha
arribat i en quin punt està.
Respon l’Alcalde dient: No és contradictòria, sempre ha sigut el mateix. Vem demanar
una subvenció a la Diputació que des de la Diputació se’ns van donar moltes esperances
que ens concedirien i per això vem fer l’obra. Però com que encara no se’ns ha concedit
doncs hi ha un pla B. Si no hi ha la subvenció es farà igual perquè es va considerar una
obra molt necessària. Si hi ha la subvenció perfecte, que és el que esperem i sinó haurà
de ser amb fons propis. S’està tramitant la subvenció i és casi segur que si que la
donaran. En el moment que ho confirmin ho diré.
Intervé el regidor dient: Agrairíem que quan es doni informació per escrit sigui més
ajustat, perquè diu és compta i seria esperem que es pugui rebre.
Continua l’Alcalde dient: Jo tinc la paraula que se’m donarà aquesta subvenció, fins que
no la tingui no ho puc assegurar. I diem que comptem amb una subvenció.
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3.- Judit Pons dient: En l’últim ple ordinari demanàvem si cada regidoria podia explicar
una mica quin era el seu pla anual de treball. Si no m’equivoco 2 regidors ja ens ho han
fet arribar, però la resta no ho sabem i per si ho teniu en compte.
Respon la regidora Mercè Perernau dient: Ho tinc en compte i bastant apunt. Intervé la
regidora Judit dient: l’activitat del dia a dia, evidentment que no i que un regidor té
continues coses. És una mica saber les previsions que hi ha, les línies de priorització.
Continua la regidora Mercè Perernau dient: Estem amb una previsió de 6,20 places, que
és molt poquet. La propaganda es farà amb l’espai social. La mitjana d’edat de les
persones que entren allà és de 85 anys i això és fàcil que la gent estigui malalta.
Intervé la regidora Judit Pons dient: Faig una reflexió, jo estic en el món de sanitat, no de
benestar, però si que si no s’utilitza un recurs, el que sol passar és que l’administració el
retalli. Sé que és un altre camp, però reinventem els serveis. Doncs potser es podria
estudiar horaris d’atenció, per necessitats de dependència diferents, potser es podria fer
una prospecció de persones valorades i exposar-los el servei. Ja sé que és més tècnic
que de regidoria, però entenc que una línia d’acció de la regidora seria aquesta, treballar
pel centre de dia.
Continua la regidora Mercè dient: És un tema que costa, perquè no podem canviar la
forma que te la gent de veure un centre de dia o una residència. Els que hi van estan
contentíssims, però costa.
L’espai social va molt bé, hi ha molta programació i tenen molt iniciativa ells mateixos. Ja
us passaré el que tingui.
4.- Ramon Font: Podríeu fer una mica de valoració del pavelló, el funcionament del bar, el
manteniment, la neteja, etc.
Respon el regidor Joan Ferrer dient: Potser el rendiment no és l’òptim però estem
treballant perquè ho sigui. Amb temes de neteja hi ha una associació que diu que falta
neteja. Quan han arribat aquestes queixes hem anat de seguida a veure com està. Des
de la nostra perspectiva de neteja ens ha semblat que estava correcte.
5.- Montserrat Juvanteny: Vem demanar si ens podíeu passar còpia del Pla de
Comunicació de Prats. Nosaltres quan parlàvem de Pla de Comunicació més enllà de la
marca de l’escut i les seves aplicacions.
Respon l’Alcalde dient: Es parla del web, del butlletí, etc. Continua la regidora dient: Aquí
hi ha la marca, el logotip, els colors, els pantones, els baners. Està molt bé de tenir això i
és complementari del pla de comunicació. Continua l’Alcalde dient: Que no m’hagi liat
perquè hi hauria d’haver de tot. Doncs és un fallo meu, ja ho buscaré.
Continua la regidor dient: No sé si és en aquest pla, però la part de pressupost, de
personal i de contractació. Tot això si està inclòs o és informació addicional. Respon
l’Alcalde dient: No tot això no està inclòs. Em sembla que ho vem dir que es va
complementar el contracte amb qui ens porta el manteniment informàtic.
Continua la regidora dient: Més que una pregunta és un prec. En l’agenda de la web,
potser caldria acabar-la d’omplir de contingut, perquè hi ha coses que no apareixen a
veure si podeu fer un repàs.
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6.- Isaac Peraire: Ja n’hem anat parlant fora del Ple i en el Ple, que és el POUM i com
que és una eina importantíssima que ha de guiar moltes coses en el futur, ho tornem a
portar aquí al Ple perquè quedi constància del que ha passat en els últims mesos.
En l’últim ple se’ns va informar que s’enviaria un document a urbanisme perquè pogués
ser validat per fer l’aprovació provisional per fer la definitiva. Hem pogut veure el
document amb una reunió amb l’arquitecte. Hem pogut veure les al·legacions
presentades uns quants anys endarrere i el que volem és deixar constància que malgrat
veure les al·legacions també sabem que està a disposició nostra veure la resposta
tècnica a les al·legacions, que pensem que abans d’haver enviat aquest document a
urbanisme havien d’haver tingut dret a rebre aquesta resposta tècnica, per poder dir
alguna cosa.
Sabem que la vostra opinió és que sigui després d’urbanisme per fer-ho arribar a qui ha
al·legat, però la nostra opinió és que llavors l’al·legat no podrà dir res. S’havia d’haver fet
amb molt més diàleg i molta més participació de cara les persones que van mostra
interès en aquest document. Nosaltres posem una altra vegada esment en això del
POUM i mostra la nostra disconformitat en aquest procés.
Respon l’Alcalde dient: Com bé dius n’hem parlat moltes vegades, però em sembla que
no seria tant difícil que ens poséssim d’acord, però sembla impossible. Nosaltres no
podem contestar una al·legació si urbanisme no ens ha dit si allò és correcte o no.
Podríem dir el que fos a qui l’ha presentat i urbanisme girar-ho tot al revés. N’hem parlat
moltes vegades, ja t’he dit que el tècnic diu això, i per tant, jo no aniré encontra del que és
més lògic. Una al·legació no la podem contestar nosaltres sense saber que diu
urbanisme. El que presenta l’al·legació no podrà dir res? El que presenta l’al·legació
sempre té la via administrativa per recórrer i fer el que convingui si no està d’acord amb
les decisions de l’equip redactor, que l’ajuntament ha aprovat i que la Generalitat ha
validat, si no està d’acord amb tot això té sempre la via administrativa.
La via del diàleg anterior, m’estranya molt que me la treguis perquè jo des de fa anys
estic dient que nosaltres tenim diàleg anterior a qualsevol decisió, amb tothom que hem
pogut, amb dotzenes de persones, n’hem estat parlant. I tu sempre has protestat, has dit
que el que hem de fer és prendre decisions, no tants pactes, ni tants convenis, i ara
m’estàs dient que el que necessitem és diàleg anterior. La resposta definitiva de les
al·legacions doncs serà quan urbanisme ho decideixi.
D’aquí a poc ja tindrem la resposta d’urbanisme de que opina del POUM que ha fet
l’equip redactor, i les coses que s’hauran de canviar i com anirà.
Continua el regidor Isaac Peraire dient: Parles de diàleg anterior, dient intentar negociar
el que heu pogut i jo parlo per esquerra, les al·legacions que hem presentat no tenen
resposta. Heu pres la decisió, sigui avalada tècnicament o no, però en tot cas una decisió
política de no respondre-les fins que urbanisme digui alguna cosa. No hi estem d’acord.
Quantes vegades l’equip de govern ens ha reunit a nosaltres per explicar-nos el procés
del POUM, des de que teniu la responsabilitat de fer-ho? La resposta és zero vegades.
Totes les vegades que hem sapigut alguna cosa és perquè ho hem esbrinat. Parlar de
diàleg anterior que vols que et digui. Pensem que és una decisió política que els que han
presentat al·legacions en un document tinguin dret a saber que hi posa en la seva
al·legació en el document que s’ha enviat a urbanisme. El diàleg de veritat i la participació
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de veritat en un document que ha de ser de veritat de tothom, havia de ser un pas previ.
Ens sembla perfecte la vostra opinió, però no la compartim i l’expressem aquí perquè el
POUM és una eina importantíssima que havia de fer-se amb la participació de tots. Has
parlat de convenis, això ens va portar a titllar aquest POUM, de POUM de la vergonya
perquè hipotequen el POUM, són convenis que s’han d’incloure per força quan hi ha
al·legacions que van encontra d’un conveni. Quina participació és aquesta? Per tant, que
quedi clar que no estem d’acord en la forma d’haver fet el POUM. Entre bambalines, que
en diuen, està enviat a urbanisme perquè així es pot fer, però perquè hi ha un seriós avís
que amb el temps que fa que hem iniciat el POUM, que aquest POUM el retornin. Tant de
bo que no el retornin i puguem avançar perquè ja seria hora, però sabem quin és el
principal motiu de que es porti a urbanisme ara. Ja vem avisar que urbanisme pot dir que
aquest POUM va començar a la prehistòria. Que quedi clar el que vem dir tots aquests
dies en el Ple.
Respon l’Alcalde dient: El motiu que s’enviï a urbanisme, no és que aquest POUM es
comences a la prehistòria i que estiguéssiu vosaltres quatre anys sense poder-lo fer.
Nosaltres tampoc ho vem aconseguir amb 4 anys, ho aconseguirem si Déu vol en la
pròxima legislatura. Hem parlat amb qui hem pogut i tothom que ha volgut ha pogut
parlar. Vosaltres directament amb l’equip de govern dius zero, però d’informació a través
del que sigui n’heu tingut abastament i aquí estem.
Esperem que quan s’aconsegueixi aprovar, en no gaires mesos, serveixi per molts anys i
que hagi anat molt bé per moltes coses del poble com ja hem parlat abastament. Intervé
el regidor Isaac Peraire dient: Estaríem una hora debatent, però això està fet a cops de
sac i no amb una planificació global. Intervé l’Alcalde dient: Està fet treballant, treballant i
treballant.
7.- Judit Pons: Un altre tema que ha sortit en altres plens. El Club de jubilats, l’edifici com
el tenim, quina previsió hi ha?
Respon l’Alcalde dient: Com hem dit moltes vegades, i malauradament continua sent cert
no s’aclareixen. La situació de la fundació Catalunya La Pedrera, és complicada i en
aquest moment no sabien ni com ho tenien assegurat, etc. De moment no se sap si ho
podran arreglar. Com ha comentat indirectament la Mercè, el club de jubilats es va
traslladar, i a tots els jubilats els hi ha agradat, ho troben molt positiu.
Si l’Ajuntament pogués disposar d’aquest local, era intentar que a través de la Diputació
doncs poguéssim fer-hi una biblioteca, com fa molt temps que molta gent desitgem pel
poble, però perquè la Diputació hi pugui invertir alguns diners, hauria de ser en propietat
o una cessió a llarg plaç, 25 anys o més.
Com a club de jubilats estem molt ben servits, perquè estan molt contents en el nou
espai, però si això ho poguéssim recuperar pel poble seria per fer la biblioteca.
Intervé la regidor dient: Només un incís en això de fer-hi la biblioteca, nosaltres ens
tornem a posar a disposició per estudiar l’ús dels diferents equipaments municipals que hi
ha. Estaria bé poder repensar el poble entre tots.
8.- Montserrat Juvanteny: Vàrem demanar en l’últim ple la memòria de la Fira de Santa
Llúcia, la teniu?
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Respon la regidora Ariadna Ponsa dient: L’he deixada a baix al calaix.
9.- Yolanda Roset: Respecte del tema de l’UA7 només per saber si està finalitzada i si
s’ha avançat cap al PP2.
Respon el regidor Josep Cruells dient: L’UA7 queda l’última inspecció perquè la gent
pugui contractar els comptadors definitius. S’havia fet la inspecció però havien trobat uns
petits defectes en els murs, s’han subsanat i ara fan l’altre i podran contractar els
definitius. Amb tema de telefònica, ara han d’arreglar en una casa, les altres ja estan
preparades i a nivell d’obra els cables ja estan passats i es donaria servei a tota la gent
que té servei aeri. L’obra està acabada, ja ho veieu.
10.- Isaac Peraire: Aquesta és dirigida a l’Alcalde i President del Consorci, quin paper
institucional preveus a partir d’ara amb tot el tema de la reclamació oficial de la Comarca.
Si hi ha alguna estratègia o alguna via a seguir per aconseguir aquest objectiu?
Respon l’Alcalde dient: Demà hi ha Ple del Consorci, i se’n parlarà. Fins ara tots els
passos que ha fet el consorci o els ajuntaments del Lluçanès han anat tirant endavant,
potser molt més lents del que ens hauria agradat, però han anat tirant endavant. L’últim
va ser l’aprovació d’aquesta comissió que ha donat llum verda i ara només falta la
comissió jurídica i sembla que tampoc hi hauria d’haver problema per superar-la i llavors
passaria a mans dels polítics.
Paral·lel a tot això hi ha aquestes lleis que ens cauen, algunes de Madrid que actualment
estan vigents i per altra banda des de la Generalitat s’està intentant dur a terme una llei
local de Catalunya. Es parlava de 15.000 habitants i això hauria impedit que el Lluçanès
fos comarca, però això dels 15.000 habitants tothom té claríssim que això no ens afecta
perquè anem amb una llei anterior. Tota la paperassa i tots els tràmits venen de la llei
interior que no parla d’un mínim, però si que ens afecta tota la resta de la Llei.
A data d’avui no sé si tots els partits tenen presa una decisió, però el problema bàsic és
que no saben que fer amb les comarques, perquè hi hagut la idea que a les comarques
se’ls trauria capacitats polítiques per convertir-ho més en una eina de gestió municipal.
En aquest cas voldria dir treure competències a les comarques, reduir les competències i
això ens afavoriria perquè tindríem més possibilitats d’esdevenir comarca i segons quines
competències passar-les a les vegueries.
Si això fos al revés que es traguessin les vegueries i potenciar les comarques podríem
tenir algun problema més perquè depenen de les competències que ens donessin som
poqueta gent. Tant de bo la idea del parlament amb global sigui la de potenciar les
vegueries i a les comarques treure poder polític. Confio que a la que s’hagués aprovat la
llei el Lluçanès pugui entrar ràpidament.
De gestions es fan les que es poden, segur que vosaltres també les feu.
Intervé el regidor dient: Demanem el paper totalment actiu de l’Alcalde de Prats i
President del Consorci, no en dubtem, però reclamem que així sigui, de lideratge i
lideratge compartit amb els altres ajuntaments i que en aquest tema, com en altres que
convenen, absolutament al vostre costat per reclamar el que creiem que és just.
Respon l’Alcalde donant les gràcies.
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11.- Judit Pons: Un reflexió. Mirant les Juntes de govern, hi ha els ajuts d’urgència social,
hem tingut l’impressió que van en augment. No sé si és impressió o ho tenim quantificat?
És un tema que ens preocupa, perquè hi ha molts col·lectius que estan en risc de
pobresa i exclusió social. No sabem si des de l’Ajuntament hi ha constància de talls de
subministraments bàsics i si hi ha pla per fer-hi front. A veure si des del consistori podem
fer alguna cosa més.
Respon la regidora Mercè Perernau dient: Cada vegada van a més i aviat ens haurem
gastat els diners que hi ha i haurem d’esperar a veure que surt. Els mesos més
problemàtics són els d’hivern, per calefacció, aigua calenta, etc.
Intervé la regidora dient: Hi ha el tema de la pobresa energètica i sospitem que
segurament en el nostre municipi en tenim molts. Sobretot gent gran, que per
desconeixement o per vergonya potser no demanen activament un ajut, i no sabem si es
podria fer alguna cosa per detectar. Ja sé que hi ha uns tècnics de serveis socials, però a
nivell polític si poguéssim fer alguna cosa per detectar aquests casos.
Contesta la regidora Mercè dient: A vegades ha vingut alguna cosa que no ha vingut
directament dels serveis tècnics i s’ha sabut, però és difícil.
Intervé el regidor Josep Cruells dient: Com que a vegades treballo colze a colze amb
aquest tema, és un tema com dius tu que va a més, per desgràcia, però si que et puc dir
que de coneixement nostre no s’ha tallat el llum a ningú, s’ha actuat ràpid. Amb l’aigua
menys perquè al tenir la Mancomunitat estem més a sobre. I d’ajudes cada com més.
Des de la Diputació hi va haver uns diners que es van destinar als ajuntaments del
Lluçanès i una altra part al Consorci. Prats en tenim 2.600 i escaig i a data d’avui en
portem gastats 2.300. Això vol dir que són els mesos que s’ha d’actuar més. Aquests
diners són fins al juny, i si ens falten diners tibarem de la resta del Consorci, a més dins
del paraigua del consorci hi ha ajuntaments que són petits i que no tenen les urgències
dels grans i aquests petits ens cediran els diners. Vol dir que fins al juny ho podrem fer.
Si en un moment donat sabeu alguna cosa, perquè a vegades passa per vergonya, us
agrairíem que ens ho diguéssiu.
Intervé la regidora Judit Pons dient: Per això si entre tots poguéssim fer alguna cosa més
proactiva per trobar aquests casos. Respon el regidor dient: A vegades ho detecta més el
veí que qualsevol. Penso que amb Càritas i el banc d’aliments es fan moltes ajudes tot i
que sempre es pot fer millor i si hi ha res que detecteu ens ho diueu.
Intervé la regidora Mercè Perernau dient: Abans us he dit que hi havia al Centre de dia
6.20 places, són places no persones.
12.- Montserrat Juvanteny: Sobre la trobada d’entitats culturals. Ens pots explicar com va
anar? L’objectiu? I quina és l’intenció de la feina que es vol anar fent amb aquestes
entitats?
Respon el regidor Jordi Batriu dient: Aquesta reunió amb les entitats tenia dos punts en
l’ordre. Primer presentant la persona que serà l’enllaç de l’Ajuntament amb les entitats i
bàsicament primer de tot per actualitzar tot el tema d’estatuts. Es detectava des de la
casa o les mateixes entitats que no podien arribar alguna subvenció perquè no tenien els
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papers al dia. És una feina feixuga i ferragosa, i nosaltres els hi estenem la mà a través
d’aquest tècnic.
El punt número dos era crear una taula d’entitats que va ser una proposta molt ben
acollida per tothom qui va venir. Que serveixi per posar sobre la taula propostes comunes
per poder-se ajudar entre les entitats i crear un calendari festiu, amb la màxima previsió
possible i senyalar les dates marcant les activitats de cada entitat. Per una banda per no
solapar actes i per altre per col·laborar entre actes.
Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: Només una cosa, alhora de fer el
calendari per una banda és el calendari festiu de les entitat culturals que treballen en
aquesta taula, però que es tinguin en compte els esdeveniments esportius i entitats
d’altres àmbits.
Respon el regidor Jordi Batriu dient: Es va parlar d’aquest tema que d’alguna manera
d’aquest calendari que hi hagi algunes dates assenyalades esportives i escolars, anirà bé
poder-les tenir.
13.- Lluís Vila: Hi ha un punt que hi és en cada Ple que és el període mitja de pagament
de les factures de l’ajuntament que en aquest cas és de 39,45 dies. Estem una mica per
sobre del legal.

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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