ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2015
Caràcter : ordinari
Data : 25 de març de 2015
Horari :19,30h a 20,20h
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
Secretari Interventor
Jaume Miró i Herms

Ordre del dia
I.

PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l’actade Ple anterior
2.- Donarcompte dels decrets d’alcaldia
3.- Donar compte de les Juntes de Govern
4.- Ratificació decret d’alcaldia número 96/2014
5.- Ratificació decret d’alcaldia número 6/2015.
6.- Aprovació padró d’habitants a 1-1-2015
7.- Modificació d’estatuts Consorci Localret

8.- Aprovació compte de gestió exercici 2014
9.- Aprovació reconeixement de crèdit
10.- Aprovació expedient de modificació de crèdit número 3/2015
11.- Aprovació preu públic

II. PART DE CONTROL
1.- Mocions
2.- Informacions
3.- Precs i preguntes

I.

PART RESOLUTIVA

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent L’APROVACIÓ
ANNEX II DEL CONVENI URBANÍSTIC DE DATA 11 DE DESEMBRE DE
2011 DE CESSIÓ ANTICIPADA TERRENY ESCOLA BRESSOL, no inclòs a
l’ordre del dia per a sotmetre’l a coneixement de l’Ajuntament en Ple a l’empara
de l’art. 91.4 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats
Locals.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat aprova la urgència.

1.- APROVACIÓ ACTASESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada per l’Ajuntament en ple el dia 17 de
desembre de 2014.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda aprovar-la íntegrament.

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

Decret núm. 88/2014 de data 10 de desembre de 2014 – Adjudicació obres
Pavelló 2a Fase – Rehabilitació coberta.
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-

Decret núm. 89/2014 de data 10 de desembre de 2014 – Designació a Jordi Batriu
Font, regidor d’ensenyament, cultura i jovent, com a representant del Consell
Escolar de l’Escola Lluçanès, per part de l’Ajuntament.

-

Decret núm. 90/2014 de data 17 de desembre de 2014 – Nomenament com a
òrgan instructor del procediment sancionador al secretari de la Corporació, en el
procés de denúncia formulada per Sebastià Garrós Coll.

-

Decret núm. 91/2014de data 18 de desembre de 2014 – Autorització activitat
autoservei d’alimentació.

-

Decret núm. 92/2014 de data 22 de desembre de 2014 – Contractació laboral
temporal per obra o servei determinat, treballadora familiar, substitució baixa d’IT.

-

Decret núm. 93/2014 de data 23 de desembre de 2014 – Aprovació bases
contractació d’un tècnic auxiliar de turisme.

-

Decret núm. 94/2014 de data 23 de desembre de 2014 – Aprovació bases
contractació peó de la brigada municipal.

-

Decret núm. 95/2014 de data 23 de desembre de 2014 – Aprovació bases
contractació d’una persona per a la neteja.

-

Decret núm. 1/2015 de data 8 de gener de 2015 – Aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament a les polítiques mancomunades del Consorci per a la promoció dels
municipis del Lluçanès.

-

Decret núm. 2/2015 de data 13 de gener de 2015 – Expedient de contractació
dels serveis de vigilància i manteniment del pavelló i piscina.

-

Decret núm. 3/2015 de data 14 de gener de 2015 – Plec de càrrecs respecte al
procediment sancionador iniciat per Decret núm. 75/2014.

-

Decret núm. 4/2015 de data 14 de gener de 2015 – Aprovació relació d’aspirants
admesos i exclosos i Tribunal qualificador per crear borsa de treball per la
contractació laboral tècnic d’educació infantil.

-

Decret núm. 5/2015 de data 14 de gener de 2015 – Modificació base desena de
les bases reguladores del procés de selecció d’un peó de brigada i de personal de
neteja.

-

Decret núm. 7/2015 de data 20 de gener de 2015 – Autorització instal·lació placa
de gual.

-

Decret núm. 8/2015 de data 21 de gener de 2015 – Autorització activitat de venda
al detall de guminoles.
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-

Decret núm. 9/2015 de data 23 de gener de 2015 – Aprovació relació d’aspirants
admesos i exclosos i Tribunal qualificador per a la contractació d’un tècnic auxiliar
de turisme.

-

Decret núm. 10/2015 de data 23 de gener de 2015 – Aprovació relació d’aspirants
admesos i exclosos i Tribunal qualificador per a la contractació d’un peó de la
brigada municipal.

-

Decret núm. 11/2015 de data 23 de gener de 2015 – Aprovació relació d’aspirants
admesos i exclosos i Tribunal qualificador per a la contractació d’una persona per
a la neteja.

-

Decret núm. 12/2015 de data 29 de gener de 2015 – Autorització Llicència de
Primera Ocupació.

-

Decret núm. 13/2015 de data 10 de febrer de 2015 – Nomenament a
SophieDieguez, secretària substituta del Tribunal Qualificador per a la selecció de
personal per una plaça d’auxiliar de turisme.

-

Decret núm. 14/2015 de data 11 de febrer de 2015 – Comunicació veterinari,
sobre denúncia veïns.

-

Decret núm. 15/2015 de data 11 de febrer de 2015 – Autorització celebració 7a
EDICIÓ DEL LLUÇANES FERÉSTEC, el dia 29 de març de 2015.

-

Decret núm. 16/2015 de data 11 de febrer de 2015 – Imposició sanció urbanística.

-

Decret núm. 17/2015 de data 13 de febrer de 2015 – Aprovació relació de
candidats de tècnic auxiliar de turisme, per ordre de puntuació.

-

Decret núm. 18/2015 de data 13 de febrer de 2015 – Aprovació relació de
candidats de plaça personal de neteja, per ordre de puntuació.

-

Decret núm. 19/2015 de data 13 de febrer de 2015 – Aprovació relació de
candidats de plaça personal de peó de brigada, per ordre de puntuació.

-

Decret núm. 20/2015 de data 18 de febrer de 2015 – Aprovació relació de
candidats borsa de treball de tècnic d’educació infantil, per ordre de puntuació.

-

Decret núm. 21/2015 de data 19 de febrer de 2015 – Aprovació expedient de
modificació de crèdits núm. 1/2015.

-

Decret núm. 22/2015 de data 20 de febrer de 2015 – Contractació jornada
completa a dos peons per a la brigada municipal i contractació a jornada parcial
una persona personal de neteja.

-

Decret núm. 23/2015 de data 24 de febrer de 2015 – Autorització llicència de
primera ocupació.
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-

Decret núm. 24/2015 de data 25 de febrer de 2015 – Aprovació liquidació
pressupost 2014.

-

Decret núm. 25/2015 de data 2 de març de 2015 – Ampliació jornada parcial, 20
hores setmanals a 28 hores setmanals al Pla d’ocupació de neteja.

-

Decret núm. 26/2015 de data 5 de març de 2015 – Contractació a qui va tenir
millor puntuació borsa de treball tècnic educació infantil.

-

Decret núm. 27/2015 de data 6 de març de 2015 – Disposar una bonificació del
100% en l’Impost d’IBI de 2016 i successius per la finca adquirida per l’Ajuntament
Av Pau Casals, 7.

-

Decret núm. 28/2015 de data 6 de març de 2015 – Autorització pas pel terme
municipal del IV raid hípic de Sant Feliu Sasserra, els dies 11 i 12 d’abril.

-

Decret núm. 29/2015 de data 10 de març de 2015 – Bonificació IBI per cessió de
pàrquing.

-

Decret núm. 30/2015 de data 10 de març de 2015 – Bonificació IBI per cessió de
pàrquing.

-

Decret núm. 31/2015 de data 10 de març de 2015 – Bonificació IBI per cessió de
pàrquing.

-

Decret núm. 32/2015 de data 10 de març de 2015 – Bonificació IBI per cessió de
pàrquing.

L’Ajuntament en Ple, es dona per assabentat.

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

Acta de la Junta de govern del 5de desembre de 2014.

-

Acta de la Junta de govern del 19 de desembre de 2014.

-

Acta de la Junta de govern del 31 de desembre de 2014.

-

Acta de la Junta de govern del 21 de gener de 2015.

-

Acta de la Junta de govern del 4 de febrer de 2015.
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L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.

4.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 96/2014
Vista la resolució d’Alcaldia de data 23 de desembre de 2014 que literalment
diu així:
“DECRET NÚM. 96/2014
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local, en que s’estableix que la Junta de Govern
Local existeix en tots els municipis de població superior a 5.000 habitants i en els de
menys quan ho disposi el reglament orgànic o així ho acordi el Ple de l’Ajuntament.
Vist l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i
l’article 54 del DL 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya.
La Junta de Govern estarà integrada per l’Alcalde, que serà el seu president i pels 3
tinents d’alcalde designats per Decret d’alcaldia.
Atès que en l’acord del Ple de data 22 de juny de 2011 es va acordar que la Junta de
Govern celebraria les seves sessions, amb una periodicitat quinzenal, el primer i el
tercer divendres de cada mes no festius, a les 8.00hores, en les dependències d’aquest
Ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia.
Atès que el nombre de regidors als que l’Alcalde pot nombrar membres de la Junta de
Govern Local, no podrà ser superior al terç del número legal de membres de la
Corporació. Als efectes del còmput no es tindran en compte els decimals que resultin
de dividir per tres el número total de regidors.
Els nomenaments es faran mitjançant resolució d’alcaldia de la qual es donarà compte
en el primer Ple que se celebri. Es notificarà personalment als designats i es publicarà
al BOPB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la signatura de la
resolució de l’Alcalde.
Atès que per raons organitzatives es fa necessari procedir al nomenament d’un nou
membre de la Junta de Govern en la persona del regidor Sr. Joan Ferrer Vivet en
substitució del regidor Sr. Jordi Batriu Font i modificar així mateix la seva data de
celebració per tal de que sigui el primer i tercer dimecres de cada mes no festiu, a les
9.30 hores, en les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte
realitzada per aquesta Alcaldia.
D’acord amb el que estableixen els articles 23 , 46 i 70 de la Llei 7/1985, de de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local i l’article 54 del DL 2/2003, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i article 43 i articles 46 a
48 , 52 i 53 i 112 del ROF.
RESOLC:
Primer.- Modificar el règim de sessions de la Junta de Govern per tal de que passin a
celebrar-se el primer i tercer dimecres de cada mes no festiu, a les 9.30 hores, en les
dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per
aquesta Alcaldia.
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Segon.- Procedir al nomenament del Sr. Joan Ferrer Vivet com a membre de la Junta
de Govern i tercer tinent d’alcalde amb les atribucions que actualment té en substitució
del Sr. Jordi Batriu Font notificant-ne personalment als interessats aquest acord i
publicant-ho al BOPB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la
signatura de la resolució de l’Alcalde.
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la primera sessió plenària que se celebri pel que
respecte a la efectivitat del punt primer d’aquesta resolució”.

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i cinc
abstencions dels membres d’ERC adopta el següent:
ACORD:
Únic.- Ratificar la resolució d’Alcaldia de data 23 de desembre de 2014, tal com
més amunt es transcriu.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: Això ve donat bàsicament,
perquè el tenir el secretari el dimecres i les juntes al fer-les el divendres al matí, s’ha
canviat amb un horari compatible amb ell i per tant s’ha canviat un dels membres de la
Junta de Govern, perquè també té incompatibilitat horària.

5.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 6/2015
Vista la resolució d’Alcaldia de data 15 de gener de 2015 que literalment diu
així:
“DECRET NÚM. 6/2015
En data 3 de setembre de 2008 es va procedir l’aprovació de la constitució de l’Associació
pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central així com els seus estatuts. Aquesta
Associació tenia com objectiu gestionar el Programa Leader 2007-2013.
En data de 31 de desembre de 2014 es publica el DOGC l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de
desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups d’Acció local
en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
En el punt 6.2.2 de l’ordre es demana com a documentació a presentar còpia dels acords
del plens de les administracions locals corresponents en què autoritzen la seva adhesió al
grup.
Entenen que el Municipi de Prats de Lluçanès forma part de l’àmbit territorial elegible de
PDR 2014-2020, segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de desembre i segons el
mapa territorial, pertoca formar part del Gal de l’associació pel desenvolupament rural de
la Catalunya central,
RESOLC:
Primer.- Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Prats de Lluçanès al Grup
d’Acció Local Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya central.
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Segon.- Notificar el present acord a l’ Associació pel Desenvolupament Rural de la
Catalunya central.
Tercer.- Ratificar aquest acord en el proper Ple ordinari de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès”.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta el següent
ACORD:
Únic.-Ratificar la resolució d’Alcaldia de data 15 de gener de 2015, tal com més
amunt es transcriu.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: Això consisteix en donar-se
d’alta en el LEADER de subvencions per emprenedors.

6.- APROVACIÓ PADRÓ D’HABITANTS A 1-1-2015
Vista la proposta d'aprovació de la Revisió del Padró d'Habitants a 1 de gener de
2015.
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 2015, 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 1-1-2015 : 2.630
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: El que fem comparar-ho,
aquest any no és gaire positiu perquè l’any passat eren 2.685.

7.- MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del
que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en forma part com a ens consorciat.
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Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de
novembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions,
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent
redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i
tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i
que estarà constituït per:
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació
laboral vigent.
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a
31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la
normativa local i pressupostària.
25.2
El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3
El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o
pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi
titulació superior en dret.
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26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la
normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent
per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a
la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma
part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa
d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa,
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits
del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots
els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats
depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n
derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la
fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213
a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer
i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació
d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció
de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
Barcelona per:
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1
Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El
dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del
Consorci.
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32.2
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que
hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la
liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3
Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en
aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels
seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca
d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el
número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el
Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el
pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb
la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del
Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb elbenentès que si no
se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut
l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes
corresponents”.

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de
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setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma
administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les
mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci
s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha
sotmès per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta,
pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local
Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió
plenària de 27 de novembre de 2013, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu
coneixement i efectes escaients.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: El motiu d’aquestes
modificacions és la famosa LRSAL que ha provocat que el Consorcis hagin d’adaptarse en algun punt, i el membres que hi pertanyen ho han d’aprovar.

8.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ EXERCICI 2014
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per
rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ens: PRATS DE LLUÇANÈS
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte
coincideixen amb els fons transferits a l’Ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels
drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les
quanties següents:
-Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014:
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Rebuts
Liquidacions

53,44
210.409,65

-Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014:
Rebuts
Liquidacions

120.615,70
113.319,35

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta el següent
ACORD:
Únic.-Informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2014
presentada per l’ORGT.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: És la liquidació que cada any
ens fa l’Organisme de Gestió Tributaria i la quan ha de passar pel Ple.

9.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT
Vistes les factures presentades a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès,
corresponents a l’exercici 2014.
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, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits per un import de 29.232,57€
corresponents a exercicis anteriors, d’acord amb el detall següent:
N. de
Data doc. Import total
document

Tercer

Nom

140375/C

31/12/2014

165,31

B60515236

FONTANERIA FONT TOR, S.L.

N12227

31/12/2014

631,93

39304032E

ESTACIO DE SERVEI LLUÇANES.

13

43/14

31/12/2014

91,88

36559139H

VILARDELL (M. MERCÈ ESCAMILLA I
MONTE)

135116

10/12/2014

54,21

A08472276

WÜRTH ESPAÑA, S.A.

22

14/12/2014

98,00

77734929N

JORDI FUSTE GUIXARO

23

14/12/2014

33,30

77734929N

JORDI FUSTE GUIXARO

A-486

03/12/2014

27,75

B60734704

INSTALACIONS J. BOLADERAS, S.L.

A-510

31/12/2014

5.699,48

B60734704

INSTALACIONS J. BOLADERAS, S.L.

1402693

31/12/2014

332,59

B60319761

CARBONIQUES LLUÇANES, S.L.

1402691

31/12/2014

464,40

B60319761

CARBONIQUES LLUÇANES, S.L.

114

31/12/2014

11.892,61

B65926636

LEDINBOX, S.L.

117

31/12/2014

9.741,11

B65926636

LEDINBOX, S.L.

Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2015, els corresponents
crèdits.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: Són les factures que es
presenten l’any següent de la seva emissió i s’han d’aprovar pel Ple. Les més
importants són les de Ledinbox que corresponen a l’enllumenat que s’està posant.

10.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2015
Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent per a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la
Corporació, segons queda justificat en la Memòria que acompanya l’expedient,
i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria, segons els estats
financers i comptables resultants de la liquidació de l’exercici anterior.
Vist l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir i l’informe d’intervenció favorable.
De conformitat amb el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
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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 inicialment l’expedient de modificació de crèdits
número3/2015, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat amb romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de
l’exercici anterior, d’acord amb el resum per capítols següent:

DESPESES
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA
CONCEPTE
1532,131,00 Vies Públiques
Benestar comunitari. Tractament de
1623,130,00 residus
163,130,00 Benestar comunitari. Neteja
171,130,00 Medi Ambient. Parcs i jardins
231,130,00 Acció social. Serveis Assistèncials
3261,130,00 Retribucions bàsiques. Escola Bressol
3262,130,00 Retribucions bàsiques. Escola de Música
3321,130,00 Biblioteques i arxius
430,130,00 Comerç i turisme
920,130,00 Administració general
920,120,00 Retribucions basiques funcionaris
323,120,00 Educació Funcions bàsiques
312,632
Desfibriladors
1532,635
Plaques i senyalització de carrers
343,632,01 Pavelló. Manteniment i reposició. Fase 2
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

PREVISIÓ
ANTERIOR

5.000,00
44.200,00
19.200,00
48.000,00
58.400,00
37.800,00
14.200,00
20.500,00
111.500,00
52.050,00
8.750,00
6.800,00
12.640,00
37.000,00

SUPLEMENT CONSIGNACIÓ
CRÈDIT
DEFINITIVA
1.371,41
1.371,41
349,42
3.126,80
1.353,70
1.315,39
1.089,73
894,77
900,00
2.851,08
7.118,95
6.405,35
1.181,45
320,00
5.860,00
3.500,00
37.638,05

B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA
3421,609,00
1532,624
343,632,00
150,640

CONCEPTE
Construcció pista de Pàdel
Vies Públiques. Camió grua Brigada
Pavelló. Escales
Redacció projectes
TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

Total suplement de crèdit
Total habilitació de crèdit
TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT

SUPLEMENT
CRÈDIT
30.000,00
37.325,00
15.000,00
3.140,00
85.465,00

37.638,05
85.465,00
123.103,05
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5.349,42
47.326,80
20.553,70
49.315,39
59.489,73
38.694,77
15.100,00
23.351,08
118.618,95
58.455,35
9.931,45
7.120,00
18.500,00
40.500,00

INGRESSOS
A) BAIXA APLIC. PRESSUPOSTÀRIES
PARTIDA
171,619

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
9.000,00

CONCEPTE
Arranjament llera del Rec Merdinyol
TOTAL BAIXA

BAIXA
9.000,00
9.000,00

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
-

B) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
CONSIGNACIÓ
NOVA
ANTERIOR
CONSIGNACIÓ
0,00
114.103,05
114.103,05

PARTIDA
CONCEPTE
870 Romanent per a disposició general
TOTAL ROMANENT
Total baixa
Incorporació de romanents
TOTAL RECURSOS DE FINANÇAMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
106.778,05 €

9.000,00
114.103,05
123.103,05

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Provínciaper un termini de quinze dies, durant els quals els
interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. Si
transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions,
s’entendrà aprovat definitivament.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: Els primers conceptes que
augmenten corresponen a una part de la paga de Nadal del 2012, concretament es pot
pagar 25%, però es provisiona tota. Hi ha una segona partida de senyalització de
carrers i 3.500 pel pavelló. També hi ha una habilitació de crèdits extraordinaris que
30.000 són per la pista de pàdel, 37.000 per un camió grua de la brigada, 15.000 per
les escales del pavelló i 3.000 per redacció de projectes. El total de la modificació és
de 123.103, que procedeixen d’una baixa del Rec Merdinyol per import de 9.000€ i la
resta de romanent per disposició general.

11.- APROVACIÓ PREUS PÚBLICS
Vista la necessitat per part d’aquesta corporació d’establir i aprovar els
corresponents preus públics per la venda del mapa topogràfic de Catalunya,

16

unitat geogràfica del Lluçanès i el llibre la Catalunya Rebel, 13 itineraris per la
vall de la Gavarresa.
Atès que tal com es disposa en els articles 41 i següents de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovada per R.D.Leg. 2/2004, de 5 e març l’establiment o
modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació sense
perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern.
Atès que es considera que el preu públic que correspon aplicar és de 11 euros
pel mapa i 14,5 euros pel llibre, perquè cobreixen com a mínim el cost del servei
prestat o activitat realitzada.
Atesos els antecedents exposats, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els
següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovació del preu públic de 11 euros per la venda del mapa topogràfic
de Catalunya, unitat geogràfica del Lluçanès i 14.50 euros per la venda del llibre
La Catalunya Rebel, 13 itineraris per la vall de la Gavarresa.
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.

-

APROVACIÓ ANNEX II DEL CONVENI URBANÍSTIC DE DATA 11 DE
DESEMBRE DE 2008 DE CESSIÓ ANTICIPADA TERRENY ESCOLA
BRESSOL.

Vist el conveni urbanístic entre signat en data 11 de desembre de 2008 entre
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i el Sr. Ramon Armengol Prat per la cessió
anticipada del terreny de l’escola bressol, aprovat pel Ple de dia 17 de
desembre de 2008.
Vist que en data 6 de març de 2012 s’ha signat un annex del conveni de cessió
anticipada del terreny cedit per la construcció de l’escola bressol.
Atès que la cessió del terreny que es contemplava en el conveni mencionat
situat a la bifurcació dels carrers Pelegrí Casades i carrer del Mestre Pecanins
de superfície 1242,50 m2 s’ha modificat, per acord entre les dues parts, pel
terreny ubicat al carrer Pelegrí Casades de superfície 1.242,50 m2 a 35,50 mts
de l’Escola Lluçanès i l’Institut Castell del Quer, tal com es reflecteix en el
plànol que s’adjunta al seu expedient i d’acord amb l’annex II al Conveni
Urbanístic de 11 de desembre de 2008, de data 26 de desembre de 2014.
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FONAMENTS DE DRET
-

Arts 8 i 104 Text refós de la llei d’urbanisme
aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Arts 25 i 26 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret
305/2001, de 18 de juliol.
Art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Art. 52 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.

Atès que la validesa i eficàcia del present conveni està condicionada a la seva
aprovació pel Ple de la Corporació tenint el mateix caràcter administratiu i, per
tant, totes les qüestions que es puguin plantejar en ordre del compliment,
interpretació, resolució i efectes per manca d’acord entre ambdues parts,
correspondrà el seu coneixement i resolució a la jurisdicció contenciosa
administrativa. .
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 inicialment l’annex II del conveni urbanístic de cessió
anticipada del terreny ubicat al carrer Pelegrí Casades de superfície 1.242,50
m2 a 35,50 mts de l’Escola Lluçanès i l’Institut Castell del Quer, per part del Sr.
Ramon Armengol i Prat de data 26 de desembre de 2014 i facultar a l’Alcalde
per la seva signatura i la d’aquells documents que siguin necessaris per la seva
validesa i efectivitat.
Segon.- Sotmetre a informació pública, durant el termini d’un mes, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari .
Tercer.- En cas de no produir-se al·legacions durant el termini d’exposició
pública s’entendrà aprovat definitivament i es publicarà el text íntegre.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: Aquesta modificació consisteix
en una modificació del terreny que ells cedeixen. Són els mateixos metres però situats en
un altre lloc.

II.

PART DE CONTROL
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1. MOCIONS
Presentada conjuntament pels grups de CiU i ERC .
-

Moció per la comarca del Lluçanès

Davant de la consulta prevista per al proper dia 26 de juliol, en què la gent de la
nostra comarca, per primera vegada a la seva història, té l’oportunitat de
pronunciar-se a favor del reconeixement com a comarca oficial i de ple dret en
la divisió territorial de Catalunya establerta per la Generalitat.
Davant dels grans avantatges de tot tipus que això suposarà pels nostres
pobles i per la nostra gent.
Avui, dia en què es du a terme l’últim ple ordinari de la legislatura, els dos grups
municipals presents a l’Ajuntament, que sempre hem manifestat el nostre
suport a la creació de la comarca,
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents acords:
-

-

Esperonem a tothom a implicar-se i a participar en l’esmentada consulta.
Ens comprometem a fer campanya, informar i donar elements de debat
a la gent de Prats de Lluçanès i del Lluçanès, conjuntament amb els
altres municipis de la comarca.
Per Prats i pel Lluçanès, ens comprometem a demanar votar sí el proper
dia 26 de juliol.

Presentades pel grup d’ERC:
-

Moció a favor de la Reforma Horària.

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic
durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de
creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint,
de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar
llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida.
Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la
producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones
treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment
de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son
en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar
i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del
benestar de la societat en general.
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En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els
estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent
desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horària actual
incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé
tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora
per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-,
però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a
l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19h o
les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca
sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura
d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el
consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les
organitzacions. El primetime televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les
hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans.
A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el
clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc,
Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució
dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les
necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos
estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de
Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el
bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al
nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren
consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar
fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal
proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió
productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional
generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i
econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin després
determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les
normes generals, per atendre determinades situacions personals o de
determinats col·lectius
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma
horària- Ara és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya
com a la plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és
impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la
ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a
uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del
consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les desigualtats.
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un
factor sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de
promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de
la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la
componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la
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conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar
cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la
nova realitat social, econòmica i cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en
l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials,
els culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les
infraestructures públiques i privades que els puguin permetre.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents acords:
1- Mostrar el consistori de Prats de Lluçanès a favor de la reforma horària.
2- Donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la
reforma horària formulada en un moment concret en el temps.

-

Moció de suport al banc d’ADN per les identificacions dels
desaparegut a la Guerra Civil

L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una
iniciativa
per identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN pur
dels familiars dels desapareguts, per tal que quan s’obrin fosses i es facin
exhumacions de
cossos es puguin identificar de forma ràpida i fiable.
El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya
presentava a Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues
primeres exhumacions de fosses comunes fetes al país. No hi havia, però, cap
pla definit pel que fa a la identificació de les persones desaparegudes.
Aleshores, diversos familiars de persones desaparegudes van prendre
consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars
encara vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per assegurar les
futures comparatives de l'ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels
desapareguts.
El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona van assumir
el repte i es van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però
senzill i barat alhora, per fixar les mostres familiars en un banc genètic. Era el
juliol de 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava fent a d’altres països del
món que han patit conflictes similars: http://dom.cat/5br.
El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de
l'ONU per les Desaparicions Forçades van fer a tot l’estat espanyol, des
d’aquesta iniciativa es va forçar per part del Parlament de Catalunya una moció
per posar a l’agenda del Govern el Banc d'ADN i la modificació de la Llei de
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Fosses. EI 19 de desembre de 2013 se’n va aconseguir l’aprovació per una
àmplia majoria.
El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als
familiars desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament
pel projecte a través de Verkami. Amb el micromecenatge s’ha creat un
material audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer
entendre la necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de
persones.
Tenint en compte que Prats de Lluçanès va ser pioner en aquest aspecte, i pot
recuperar iniciativa en aquest camp,
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de Prats de Lluçanèsa
la iniciativa del Banc d'ADN per a la futura identificació dels parents
desapareguts a la Guerra Civil.
Segon.- Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als
ciutadans i ciutadanes del municipi de Prats de Lluçanès amb, com a mínim les
mesures:
- Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el
material audiovisual i de difusió del Banc d'ADN.
- L'enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les cases i
entitats de tot el municipi de Prats de Lluçanès.
- La col·locació d'un banner a la web municipal, que faci enllaç amb el
projecte del Banc d'ADN i altres relacionades amb les identificacions dels
desapareguts.
- La formació i informació dels treballadors i treballadores de l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà o que atenguin la ciutadania, en general, per tal que
puguin informar verbalment i en paper d'aquesta iniciativa, i facilitar així
que els familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN
que ha de servir per identificar els cossos de les fosses o altres que en
un futur es puguin exhumar.
Tercer.- Informar d'aquest acord al departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers institucionals del
Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i
als impulsors del Banc d'ADN de Catalunya que gestiona les Desaparicions
Forçades del període 1936-1977.
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2.- INFORMACIONS
Es dóna compte del termini de pagament.

3.- PRECS I PREGUNTES
1.- Isaac Peraire: Referent a l’oficina de turisme, que veu anunciar que rebia el
reconeixement de la Generalitat de Catalunya, si no recordem malament aquesta oficina
ja hi era, ja tenia l’oficina reconeguda i el que no sabíem és que s’havia perdut el
reconeixement.
Respon l’Alcalde dient: Si que pertanyíem i per continuar pertanyent les inspeccions
periòdiques ens van dir algunes coses que calia millorar, es va fer el que dèiem i per tant
continuem formant part de la xarxa.

2.- Montse Juvanteny: Sobre el contracte del servei de Fisioteràpia al gimnàs al Centre de
dia? Com és que s’hagi fet un negociat sense publicitat.
Respon l’Alcalde dient: Per la quantitat no calia fer-ne un altre tipus de contracte, pel poc
import és pot fer un negociat sense publicitat, i fent d’aquesta manera és convida a la
gent del poble.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Com és que s’ha fet ara i no abans. Respon
l’Alcalde dient que provisionalment és va fer d’una manera i ara ja a més llarg termini s’ha
fet per invitació.
Intervé l’Alcalde dient: Aquest seria l’últim Ple ordinari de la legislatura, n’hi haurà algun
altre d’extraordinari. Agrair a tothom la col·laboració de tothom vers aquesta presidència
durant tots aquests anys, gràcies. I que les persones que vinguin posteriorment, siguin les
mateixes o siguin unes altres continuïn treballant pel bé del poble.

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

El secretari interventor,
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