
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9/2015 
Caràcter: ordinari 
Data: 28 d’octubre de 2015 
Horari: 20,35 h a 22,25 h 
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
 
Hi assisteixen : 
 
Isaac Peraire i Soler   alcalde 
Montserrat Juvanteny i Canal  regidora 
Anna Plans i Canal    regidora 
Iolanda Roset i Aligué   regidora 
M Glòria Borralleras i Soler  regidora 
Jordi Bruch i Franch   regidor 
Mercè Perernau i Borralleras  regidora 
Jordi Batriu i Font    regidor 
Ariadna Ponsa i Sala   regidora 
Judit Boatella i Cortina   regidora 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi : 
 
Ramon Font i Coma   regidor 
 
 
La Secretària-Interventora 
 
Anna Clària i Vila 
 
 
 
Ordre del dia 
 
I.- PART RESOLUTIVA 
 
1.- Aprovació de les actes de Ple anteriors. 
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia 
3.- Donar compte de les Juntes de Govern 
4.- Ratificació acord Junta de Govern 16/9/2015 
5.- Aprovació de beneficis fiscals de concessió potestativa 
6.- Aprovació calendari fiscal 2016 
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7.- Aprovació provisional modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs municipals 2016. 
8.- Aprovació provisional reguladora dels ajuts econòmics d’urgència social 
9.- Nomenament representant municipals en entitats supramunicipals 
10.- Aprovació modificació de crèdits 7/2015 
11.- Aprovació recuperació de la paga de desembre 2012 
 
 
II.- PART DE CONTROL 
 
1.- Mocions 
2.- Informacions 
3.- Precs i preguntes 
 
 
 
L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a les mocions 
presentades per ERC de SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓi de 
CDC de SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EX VICEPRESIDENTE ORTEGA I 
LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER 
L’ORGANITZACIÓ DEL 9-N, 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. 
 
 
 
I.- PART RESOLUTIVA 

 
 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE ANTERIORS 
 
Vistes les actes de la sessions anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple els 
dies: 
 
-29 de juliol de 2015. 
-31 d’agost de 2015 
 
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: 
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- Decret núm. 89/2015 de data 23 de juliol de 2015 – Extinció del contracte 
de la directora de l’Escola Bressol. 

 
- Decret núm. 90/2015 de data 27 de juliol de 2015 – Nomenament 

representant de l’Ajuntament a l’ADF del Lluçanès. 
 

- Decret núm. 91/2015 de data 29 de juliol de 2015 – Nomenament primer 
tinent d’Alcalde. 
 

- Decret núm. 92/2015de data 30 de juliol de 2015 – Constitució borsa de 
treball per la contractació laboral i temporal de Mestre d’Educació Infantil.  
 

- Decret núm. 93/2015 de data 3 d’agost de 2015 – Avocar les 
competències delegades a la Junta de Govern Municipal en el Ple de 
constitució de l’Ajuntament sobre la resolució de peticions, tant de 
particulars com d’entitat, de tipus econòmic i/o tributari. 

 
- Decret núm. 94/2015 de data 3 d’agost de 2015 – Autorització ampliació 

llicència d’autotaxi. 
 

- Decret núm. 95/2015 de data 3 d’agost de 2015 – Correcció error material 
anunci Bases convocatòria borsa treball Mestre educació infantil. 

 
- Decret núm. 96/2015 de data 5 d’agost de 2015 – Aprovació devolució 

IVA a l’empresa Jos-Lar 99, SL. 
 

- Decret núm. 97/2015 de data 17 d’agost de 2015 – Autorització llicència 
d’obres. 
 

- Decret núm. 98/2015 de data 17 d’agost de 2015 – Autorització llicència 
d’obres. 
 

- Decret núm. 99/2015 de data 17 d’agost de 2015 – Autorització llicència 
d’obres. 

 
- Decret núm. 100/2015 de data 18 d’agost de 2015 – Canvi de nom local 

restaurant. 
 

- Decret núm. 101/2015 de data 24 d’agost de 2015 – Aprovació provisional 
llista d’aspirants convocatòria Mestre d’educació infantil. 

 
- Decret núm. 102/2015 de data 27 d’agost de 2015 – Autorització llicència 

activitat. 
 

- Decret núm. 103/2015 de data 31 d’agost de 2015 – Contractació persona 
que va obtenir millor puntuació en la borsa de treball Escola Bressol. 
 

- Decret núm. 104/2015 de data 31 d’agost de 2015 – Increment jornada 
laboral treballadora Escola Bressol. 
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- Decret núm. 105/2015 de data 10 de setembre de 2015 –Aprovació 

definitiva llista d’aspirants admesos i exclosos per a la contractació laboral 
i temporal Mestre d’Educació infantil. 

 
- Decret núm. 106/2015 de data 14 de setembre de 2015 – Acceptació ajut 

del Departament d’Ensenyament, funcionament Escola de Música. 
 

- Decret núm. 107/2015 de data 22 de setembre de 2015 – Autorització 
instal·lació placa de gual. 

 
- Decret núm. 108/2015 de data 22 de setembre de 2015 – Autorització 

instal·lació placa de gual. 
 

- Decret núm. 109/2015 de data 29 de setembre de 2015 – Reconeixement 
indemnització per danys ocasionats per caiguda soferta a la via pública. 
 

- Decret núm. 110/2015 de data 29 de setembre de 2015 – Desistir la 
reclamació per responsabilitat patrimonial de data 3 de juliol i arxivar el 
procediment. 
 

- Decret núm. 111/2015 de data 30 de setembre de 2015 – Ampliació 
jornada deixalleria. 

 
- Decret núm. 112/2015 de data 2 d’octubre de 2015 – Aprovació relació de 

candidats per ordre de puntuació Borsa de Treball mestre educació 
infantil. 
 

- Decret núm. 113/2015 de data 2 d’octubre de 2015 – Contractació 
persona de més puntuació per la direcció de l’Escola Bressol. 

 
L’Ajuntament en Ple, es dóna 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 1de juliol de 2015. 
 
- Acta de la Junta de govern del 29 de juliol de 2015. 
 
- Acta de la Junta de govern del 28 d’agost de 2015. 
 
- Acta de la Junta de govern del 16 de setembre de 2015. 
- 2015. 
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L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat. 
 

 
 

4- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN 16/9/2015 
 

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 16 de setembre de 2015 de 
nomenament representant de l’Ajuntament a Serveis Socials del Consell 
Comarcal, que literalment diu així: 
 

“NOMENAMENT REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A SERVEIS 
SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL 
 
Atès que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès és membre de ple dret dels 
ens següents: 
 
- Consell Comarcal  
 
Vistos els estatuts reguladors dels ens esmentats i el nombre de membres 
que s’han de designar com a representants dels serveis socials. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Designar com a representant dels serveis socials del Consell 
Comarcal: 
 
- a la Sra. Montserrat Juvanteny Canal 
 
Segon.- Ratificar aquest acord pel Ple.” 
 
 

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORD: 
 
Únic.-Ratificar l’acord de la Junta de Govern de data 16 de setembre de 2015, 
tal com més amunt es transcriu. 

 
 
 

5.- APROVACIÓ BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVA 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 4 d’agost de 2015 amb registre d’entrada 
número 1644 per Xavier Camprubí i Castany, en la qual sol·licita una 
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bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la llicència 
urbanística 58/15. 
 
Atès que l’Ordenança fiscal número 5 – Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en l’article 6, punt 4 estableix que es podran concedir 
bonificacions a favor de construccions, instal·lacions o obres “que siguin per 
adaptar una vivenda a les necessitats derivades de minusvalia, hi haurà una 
bonificació del 95%” , correspon l’esmentada declaració al Ple de la Corporació 
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. 
 
Vista la documentació presentada, així com el grau de discapacitat. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents acords: 
 
Primer.-Concedir una bonificació del 95% en l’ICIO, per adaptació de la 
vivenda a les necessitats derivades de minusvalia.  
 
Segon.- Aplicar la bonificació del 95% de la quota de l’ICIO. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ CALENDARI FISCAL 2016 

 
Atès que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès té delegats a l’Organisme de 
Gestió Tributaria la gestió dels tributs i altres ingressos, cal facilitar la 
informació relativa als períodes de cobrament voluntaris. 

 
Vista la proposta de Calendari Fiscal per a l’exercici 2016. 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adoptael següent 

 
ACORD: 

 
Únic.- Aprovar els següents períodes de cobrament per l’exercici 2016, dels 
tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària. 

 
 

CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2015 
 

CONCEPTE DATA INICI DATA FINAL 
Impost sobre vehicles de Tracc. Mecànica 5/2/2016 5/4/2016 
Impost sobre Béns Immobles Urbans 50% 1/4/2016 4/6/2016 
Impost sobre Béns Immobles Urbans 50% 4/9/2016 5/11/2016 
Impost sobre Béns Immobles Rústics 4/9/2016 5/11/2016 
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Impost sobre Activitats Econòmiques 4/9/2016 5/11/2016 
Altres tributs 1/7/2016 4/9/2016 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde: És el calendari que defineix quan 
es cobren tots els impostos, taxes i tributs. Mantindríem el calendari de l’any 2015 amb 
un canvi, aquest any s’ha cobrat l’IBI fraccionat, seguiria sent així, però en lloc de fer 
l’altre 50% al setembre ho faríem al novembre i encanvi els del novembre 
(escombraries, i altres) passarien al setembre perquè el volum és menor. I com que el 
setembre és un mes amb importants despeses doncs millor que no coincideixi amb 
l’IBI. 
 
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Estem d’acord amb el canvi si es fa un calendari i 
es notifica als ciutadans i que el fet de endarrerir l’IBI no suposi problemes de 
tresoreria a l’Ajuntament. 
 
 
 
7.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS 
TRIBUTS MUNICIPALS 2016 (APROVACIÓ PROVISIONAL) 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara 
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de Secretaria – Intervenció. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc membres d’ERC i cinc vots 
en contra de CDC i amb el vot de qualitat de l’alcalde adopta els següents 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2016 i següents. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:   
 

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 
Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres 
Ordenança Fiscal núm. 6 Reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada 

de la via pública 
Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos en la via 
pública 

Ordenança Fiscal núm. 13 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 

Ordenança Fiscal núm. 16 Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 
Ordenança Fiscal núm. 21 Reguladora de la Taxa per prestació dels serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats i els 
controls periòdics i les revisions periòdiques 
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Ordenança Fiscal núm. 24 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 
Ordenança Fiscal núm. 25 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina 

municipal 
Ordenança Fiscal núm. 28 Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 

d’escombraries i altres residus urbans 
Ordenança Fiscal núm. 31 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments 

especials en establiments municipals 
Ordenança Fiscal núm. 50 Reguladora de la Taxa per a la utilització de diferents espais 

municipals 
Ordenança Fiscal núm. 52 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’atenció integral a 

la gent a l’àmbit rural (SAIAR) 
 
 
 
- Ordenança Fiscal núm. 1- Impost sobre Béns Immobles 

 
Article 1. Fet Imposable. 
 
“3. Als efectes de l’Impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns 
immobles urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals 
en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.” 
 
I s’eliminen els apartats 4,5,6,7,8 i 9 en relació al model d’ordenança facilitat per 
a l’exercici 2015. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable: 
  
Es suprimeix: “Es concedirà la bonificació del 100% als convenis urbanístics 
(pàrquings) 
 
Es modifica l’article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 
 

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base imposable el 
tipus de gravamen. 

2. El tipus de gravamen aplicable serà el 0,98 per cent quan es tracti de béns 
urbans i el 0,76 per cent quan es tracti de béns rústics. 

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques 
especials serà el 0,86 per cent. 

 
 
- Ordenança Fiscal núm. 2- Impost sobre Activitats Econòmiques 
 
Ens adaptem als textos de la diputació en aprovats el 30 de setembre de 2015 en: 
 

- Article 4. Beneficis fiscals de caràcter obligatori. 
- Article 5.- Beneficis fiscals de caràcter potestatiu 
- Article 6.- Procediment de concessió de beneficis fiscals 
- Article 9.- Coeficients de situació 

 
 

Es modifica Article 9.- Coeficients de situació 
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Per totes les vies públiques el coeficient aplicable: 1,55  
 

 
- Ordenança Fiscal núm. 3- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
 

Es modifica l’article 6 – Quota tributària 
 
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, s’incrementaran per l’aplicació del coeficient 1,95. Aquest 
coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui 
modificat per Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
 
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre 
de tarifes vigents en aquest municipi serà el següent: 

 

     TARIFA TARIFA  TARIFA  QUOTA    
  MÍNIMA MÀXIMA   COEFICIENT 
A1 12,62 25,24 24,61 1,9500 
A2 34,08 68,16 66,46 1,9500 
A3 71,94 143,88 140,28 1,9500 
A4 89,61 179,22 174,74 1,9500 
A5 112 224 218,40 1,9500 
B1 83,3 166,6 162,44 1,9500 
B2 118,64 237,28 231,35 1,9500 
B3 148,3 296,6 289,19 1,9500 
C1 42,28 84,56 80,33 1,9000 
C2 83,3 166,6 158,27 1,9000 
C3 118,64 237,28 225,42 1,9000 
C4 148,3 296,6 281,18 1,9000 
D1 17,67 35,34 33,57 1,9000 
D2 27,77 55,54 52,76 1,9000 
D3 83,3 166,6 158,27 1,9000 
E1 17,67 35,34 34,46 1,9500 
E2 27,77 55,54 54,15 1,9500 
E3 83,3 166,6 162,44 1,9500 
F1 4,42 8,84 8,62 1,9500 
F2 4,42 8,84 8,62 1,9500 
F3 7,57 15,14 14,76 1,9500 
F4 15,15 30,3 29,54 1,9500 
F5 30,29 60,58 59,07 1,9500 
F6 60,58 121,16 118,13 1,9500 

 
 
 
-Ordenança Fiscal núm. 5 -Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
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Es suprimeix el punt 5 
 
 
Article 8è.- Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà del 3% 
 
En l’annex 
 
S’actualitzen l’import del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes 
de Catalunya, de 487,00 €/m2, passa a ser de 486,00 €/m2 
 
 

 
-Ordenança Fiscal núm. 6 –Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de 
la via pública 
 

Es modifica l’Article 6è.- Quota tributaria 
 
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
 
Els preus seran els que es detallen a les següents tarifes: 
 

Per ocupació del subsòl  
1. Transformadors instal·lats en el subsòl de la via pública:  

Fins a 100 Kva 122€ 
De 100 a 200 Kva 244€ 
A partir de 200 Kva 244€ 
Més de 100 Kva d’excés 39€ 

2. Conduccions elèctriques subterrànies de baixa tensió, que no ultrapassin 
els 1000 volts: 

 

Per cada conductor, anualment i metre lineal 0,40€ 
3. Conduccions elèctriques subterrànies d’alta tensió:  

Per cada conductor, anualment i metre lineal 0,60€ 
4. Canonada de plom, per xarxa de distribució d’aigua:  

Per metre lineal i any 0,95€ 
5. Canonada per xarxa de distribució d’aigua potable, de ciment, ferro, 

P.V.C. o d’altre material: 
 

Per metre lineal i any 5,40€ 
6. Canonada per a conducció de gas ciutat o gas natural, a alta tensió i mitja 

pressió: 
 

Fins 250 mil·límetres de diàmetre, per metre lineal i any 1,50€ 
De més de 50 mil·límetres de diàmetre, per metre lineal i any 3€ 

7. Canonada per a distribució de gas ciutat o gas natural de baixa pressió:  
Fins a 250 mil·límetres de diàmetre, per metre lineal i any 0,95€ 
Fins a 280 mil·límetres de diàmetre, per metre lineal i any 1,55€ 
Fins a 2120 mil·límetres de diàmetre, per metre lineal i any 2,30€ 
Més de 2120 mil·límetres de diàmetre, per metre lineal i any 3€ 

8. Ocupació del subsòl de la via pública o terreny del camí, amb altres 
construccions o instal·lacions, pagaran per metre cúbic i any 

15,45€ 

Quotes.-Vindran determinades per l’aplicació  de la tarifa a base del preu obtingut segons allò establert en 
l’article anterior de la present Ordenança. 
-L’obligació de contribuir neix en el transcurs del primer dia del tercer mes de cada exercici econòmic, i 
dret a percebre o taxa regulada per la present Ordenança Fiscal serà per quotes anuals no prorratejables. 
-D’acord amb les disposicions de l’Ordre de la Presidència, del Consell de Ministres de 31 de maig de 
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1977 (BOE de 7 de junio), l’Ajuntament podrà fer ús del dret de transformació d’aquesta taxa en una 
participació en el producte interior brut per les empreses en el terme municipal durant l’any, al tipus fix de 
l’1,5%. 
Les empreses estaran obligades a presentar a l’Administració Municipa en el mes de febrer de cada any, 
per pròpia iniciativa o a requeriment d’aquesta, una declaració jurada comprensiva del producte brut 
obtingut en el terme municipal, durant l’any anterior. 
La declaració a què es refereix l’article anterior, s’haurà d’acompannyar d’un extracte del quadre de 
comptes que reflecteixi els seus ingressos bruts i juntament amb una còpia autoritzada del balanç, dels 
comtpes d’explotació de pèrdues i guanys i la memòria de l’exercici. En tot cas, l’Ajuntament podrà 
reclamar a l’entitat subjecte, totes aquelles dades que permetin determinar el volum de serveis i 
subministrament comptables, i d’altres necessaris per a practicar la pertinent liquidació. 
Per ocupació del sòl i la volada de la via pública  
-Transformadors instal·lats a la via pública ocupant el seu vol o sòl:  
Fins a 100 Kva per anys 190€ 
De 100 a 200 Kva 325€ (+35,30€ per 

cada Kva d’excés) 
-Conduccions elèctriques aèries de baixa tensió, fins a 1000 V. Satisfaran 
anualment, per cada conductor i metre lineal 

1,80€ 

-Caixes d’alta tensió, cada una i per any 115€ 
-Caixes de baixa tensió, cada una i per any 115€ 
-Per cada suport de línies elèctriques aèries de baixa tensió, fins a 10 aïlladors 11,35€ 
-Per cada suport de línies elèctriques aèries de més de 10 aïlladors 12,50€ 
-Per cada pel de fusta destinat al sosteniment de la xarxa 12,20€ 
-Per cada aixeta de forniment 1,55€ 
-Per cada pel o columna metàl·lica o de formigó, per sosteniment de la xarxa 20,85€ 
-Per cada tapa de tencament de claus de pas 4,65€ 
Aparells per a la venda automàtica:  
-De volum fins a 5 decímetres cúbics per any 19,30€ 
-A partir de 5 decímetres cúbics, per cada decímetre o fracció de més, per any 0,75€ 
-Bàscules a la via pública, per any 15,45€ 
 
 
-Ordenança Fiscal núm. 9 –Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues 
 

Es modifica l’Article 6è.- Quota tributària 
 
Ocupació de la via pública amb materials de construcció, runes tanques, 
puntals, estíntols, contenidors, bastides i altres instal·lacions anàlogues que no 
impedeix la circulació total dels vehicles, amb mercaderies, grues i silos: 

  
 -Per dia i m2   .  0,28€   
 -Quota mínima per sol·licitud  21,50€ 
 
 
-Ordenança núm. 12 –Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 

 
Es modifica l’Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents: 

 
EPÍGRAF. CLASSE D’INSTAL·LACIÓ Categoria dels carrers 

1ª.2ª. 3ª. 4ª. 5ª. 
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EPÍGRAF. CLASSE D’INSTAL·LACIÓ Categoria dels carrers 
1ª.2ª. 3ª. 4ª. 5ª. 

a) Quioscos dedicats a la venda de begudes alcohòliques, cafès, refrescos, etc. 
Per m2 i trimestre. 

3,50€ m2 / mes 

b) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria de tabac, loteria, 
llaminadures, etc. Per m2 i trimestre. 

3,50€ m2 / mes 

c) Quioscos dedicats a la venda de gelats, refrescos i altres articles propis de 
temporada i no determinats expressament en un altre epígraf d’aquesta 
ordenança, amb un mínim de deu metres quadrats. Per m2 i trimestre 

3,50€ m2 / mes 

d) Quioscos de massa fregida. Al trimestre. Per cada m2 i trimestre 3,50€ m2 / mes 
e) Quioscos dedicats a la venda de bitllets dels cecs. Per m2 i trimestre 3,50€ m2 / mes 
f) Quioscos dedicats a la venda de flors. Per m2 i trimestre 3,50€ m2 / mes 
g) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en un altre epígraf 
d’aquesta ordenança. Per m2 i mes 

3,50€ m2 / mes 

 
 
-Ordenança Fiscal núm. 13 –Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic 
 

Es modifica l’Article 6è.- Quota tributària 
 
Afegir: 
 
- Marcatge lineal i numeració de parades de la fira de la coca i la llangonissa:  2€ 
metre lineal 

 
-Ordenança fiscal núm. 16 –Taxa per expedició de documents administratius 
 

Es modifica l’article 6.- Quota tributària 
 
Censos de població d’habitants 
 
1.- Certificacions d’empadronament en el cens de població: 
 Vigent     1€ 
 De censos anteriors  1€ 

 
-Ordenança fiscal núm. 21 –Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així 
com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les 
revisions periòdiques 
 

Es modifica l’Article 6.- Quota tributària 
 
Canvis de nom. 25€ 

	   	   	   	   	  0.-‐	  	  Informe	  urbanístic	  de	  compatibilitat	  del	  projecte	  o	  l'activitat	  projectada	  amb	  el	  planejament	  urbanístic	  
............................................................................................................................	  	  	  

68,80€	  

1.-‐	  	  ACTIVITATS	  SOTMESESA	  A	  LA	  LLEI	  20/2009,	  del	  4	  de	  desembre,	  de	  prevenció	  i	  control	  ambiental	  de	  les	  
activitats	  

	  	  

  1.1.-‐	  Llicència	  Ambiental	  (Annex	  II)................................................................................................	  620,00€	  
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	   1.1.1-‐	  Tramitació	  de	  llicència	  ambiental	  per	  a	  nova	  activitat,	  i/o	  de	  llur	  modificació	  substancial	  

  	   	   1.1.1.a.-‐	  Activitats	  amb	  superfícies	  fins	  a	  500m²	   	  

  	   	   1.1.1.b.-‐	  Activitats	  amb	  superfícies	  de	  més	  de	  500m²	   	  

  	   1.1.2-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  comprovació	  inicial	  de	  Llicència	  Ambiental	   	  

  	   1.1.3-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  comprovació	  periòdic	  de	  Llicència	  Ambiental	   	  

  

	   1.1.4-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  canvi	  de	  nom	  i/o	  canvi	  no	  substancial	  d'una	  activitat	  
classificada	  com	  a	  Llicència	  Ambiental	  

	  

  1.2.-‐	  Comunicació	  Ambiental	  (Annex	  III).......................................................................................	  	  375,00€	  

  	   1.2.1-‐	  Tramitació	  de	  comunicació	  ambiental	  per	  a	  nova	  activitat,	  i/o	  de	  llur	  modificació	  substancial	  

  	   	   1.2.1.a.-‐	  Activitats	  amb	  superfícies	  fins	  a	  500m²	   	  

  	   	   1.2.1.b.-‐	  Activitats	  amb	  superfícies	  de	  més	  de	  500m²	   	  

  	   1.2.2-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  comprovació	  inicial	  de	  Comunicació	  Ambiental	   	  

  

	   1.2.3-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  canvi	  de	  nom	  i/o	  canvi	  no	  substancial	  d'una	  activitat	  
classificada	  com	  a	  Comunicació	  Ambiental	  

	  

  1.3.-‐	  Comunicació	  Prèvia	  d'obertura	  i	  Declaracions	  responsables	  (Innòcues)	  

  	   1.3.1-‐	  Tramitació	  de	  comunic.	  i/o	  declaració	  per	  a	  nova	  activitat	  i/o	  de	  llur	  modif.	  substancial35,00€	  

  

	   	   1.3.1.a.-‐	  Declaracions	  responsables	  (Activitats	  Econòmiques	  innòcues)	  segons	  Llei	  
16/2015)	  

	  

  	   	   1.3.1.b.-‐	  Comunicació	  prèvies	  d'obertura	  (Activitats	  de	  Baix	  Risc	  segons	  Llei	  16/2015)	   	  

  

	   1.3.2-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  comprovació	  inicial	  de	  Comunicació	  prèvies	  i/o	  Declaracions	  
responsables.	  

90,00€	  

  	   	   1.3.2.a.-‐	  Comprovació	  Inicial	  Declaracions	  responsables	   	  

  	   	   1.3.2.b.-‐	  Comprovacions	  Inicials	  Comunicacions	  prèvies	  d'obertura	   	  

  

	  	   1.3.3-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  canvi	  de	  nom	  i/o	  canvi	  no	  substancial	  d'una	  activitat	  
classificada	  com	  a	  Comunicació	  Prèvia	  d'obertura	  i/o	  Declaració	  responsable	  

25,00€	  

  1.4.-‐Activitats	  de	  caràcter	  temporal........................................................................................	  	  150,00€	  

  	   1.4.1-‐	  Tramitació	  de	  comunicació	  o	  llicència	  ambiental	  per	  activitats	  de	  caràcter	  temporal	  

  	   	   1.4.1.a.-‐	  Temporals	  assimilables	  a	  Activitats	  classificades	  com	  a	  Annex	  II	   	  

  	   	   1.4.1.b.-‐	  	  Temporals	  assimilables	  a	  Activitats	  classificades	  com	  a	  Annex	  III	  i/o	  Innòques	   	  

  

	  	   1.4.2-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  comprovació	  inicial	  de	  d'activitats	  temporals	   	  

2.-‐	  	  ACTIVITATS	  SOTMESESA	  AL	  DECRET	  112/2010,	  de	  31	  d'agost,	  pel	  qual	  s'aprova	  el	  Reglament	  
d'espectacles	  públics	  i	  activitats	  recreatives.	  

	  	  

  2.1.-‐	  Llicència	  Municipal	  ...........................................................................................................	  375,00€	  

  	   2.1.1-‐	  Tramitació	  de	  llicència	  Municipal	  per	  a	  nova	  activitat,	  i/o	  de	  llur	  modificació	  substancial	  

  	   2.1.2-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  comprovació	  inicial	  de	  Llicència	  Municipal	   	  

  	   2.1.3-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  comprovació	  periòdic	  de	  Llicència	  Municipal	   	  

  

	   2.1.4-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  canvi	  de	  nom	  i/o	  canvi	  no	  substancial	  d'una	  activitat	  
classificada	  com	  a	  Llicència	  Municipal	  

	  

  1.2.-‐	  Comunicació	  prèvia	  .........................................................................................................	  120,00€	  

  	   2.2.1-‐	  Tramitació	  de	  comunicació	  prèvia	  per	  a	  nova	  activitat,	  i/o	  de	  llur	  modificació	  substancial	  

  	   2.2.2-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  comprovació	  inicial	  de	  Comunicació	  prèvia	   	  

  

	   2.2.3-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  canvi	  de	  nom	  i/o	  canvi	  no	  substancial	  d'una	  activitat	  
classificada	  com	  a	  Comunicació	  prèvia	  

	  

  2.3.-‐	  Activitats	  recreatives	  de	  caràcter	  no	  permanent	  desmuntable	  ............................................	  90,00€	  
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  	   2.3.1-‐	  Tramitació	  de	  comunicació	  ambiental	  per	  a	  nova	  activitat,	  i/o	  de	  llur	  modificació	  substancial	  

  

	  	   2.3.2-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  comprovació	  inicial	  d'activitats	  recreatives	  de	  caràcter	  no	  
permanent	  desmuntable	  

	  

  2.4.-‐Activitats	  recreatives	  de	  caràcterextraordinari	  ...................................................................	  90,00€	  

  	   2.4.1-‐	  Tramitació	  de	  comunicació	  o	  llicència	  ambiental	  per	  activitats	  de	  caràcter	  temporal	  

  

	  	   2.4.2-‐	  Tramitació	  de	  procediment	  de	  comprovació	  inicial	  de	  d'activitats	  de	  caràcter	  extraordinari	   	  

3.-‐	  	  La	  resta	  de	  procediments,	  	  tramitacions,	  informes,	  certificats,	  i/o	  altres	  no	  especificats	  en	  els	  punts	  
anteriors.	  

	  100,00€	  

 

	   	   	   	   
 
-Ordenança núm. 24 –Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol 
 

Es modifica l’Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 Aquestes tarifes seran d’aplicació a partir del setembre. 
 

QUOTA TRIBUTÀRIA EUR 
Tarifa 1. quotes mensuals d’escolaritat i menjador  
-Matriculació (1r any) 
 

52€ 

-Assegurança anual 15€ 
-Escolarització jornada completa: 8:30 a 17:00h (dinar inclòs) 175€ 
-Escolarització jornada completa: 8:30 a 13:00-15:00 a 17:00h (sense dinar) 145€ 
-Escolarització mitja jornada: 8:30 a 13:00- 15:00 a 19:00h 105€ 
-Escolarització mitja jornada: 8:30 a 13:00h (dinar inclòs) 125€ 
-Menjador escolar (dinar) i de 13:00 a 15:00h cada dia 28€ 
-Acollida: de 17:00 a 19:00h 25€ 
Tarifa 2. Quotes diàries (dies puntuals)  
-Dinar 5€ 
-Acollida: de 17:00 a 19:00 5€ 

 
1.1 Descomptes  
-Més d’un membre de la mateixa família, acreditant-ho amb certificat de 
convivència: 10% de descompte 
-Família nombrosa, acreditant-ho amb carnet de família nombrosa i famílies 
monoparentals: 10% de descompte 
Les despeses de rebuts retornats aniran a càrrec de l’interessat. 
Més de dos mesos de rebuts impagats es passaran en executiva. 
 

-Ordenança fiscal núm. 25 –Taxa per la prestació de serveis en la Piscina 
municipal 
 
 Es modifica l’Article 6è.- Quota tributària 
 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Quota tributària 
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Abonaments Temporada 15 dies 
-Adult 50€ 34€ 
-Infantil (de 5 a 15 anys) 32€ 18€ 
ABONAMENTS FAMILIARS   
2 membres 65 40 
3 membres 75 50 
4 membres 83 58 
5 membres 90 65 
6 membres o mes 95 70 

 
Entrades  
-Infantil 2,60€ 
-Adult 3,80€ 
Pèrdua d’abonament/ Lliurament de 
duplicat 

2€ 

 
-Els/les nens/es menors de 5 anys no paguen entrada ni abonament 
-Els majors de 16 anys (inclosos els d’aquesta edat) tenen consideració d’adults 
-Els abonaments familiars, són per famílies la totalitat dels membres de les quals 
estiguin empadronades en un mateix domicili. 
 
 
-Ordenança Fiscal núm. 28 –Taxa per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans 
 

Article 11.- Quota tributària 
 
S’elimina del punt 2: 
-Utilització de la deixalleria per part de foranis: 5,20€/vegada utilitzada 
-Utilització de la deixalleria per part dels industrials del municipi: 51,70€/anuals 
 
S’introdueix el text següent en l’apartat 2. 
- Per ús de la deixalleria: 3€/ dia, exceptuant les persones que ja paguen la taxa 
de recollida de residus en el municipi. 
 

 
 
-Ordenança Fiscal núm. 31 –Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments 
especials en establiments municipals 
 
Es modifica l’article 6è. Quota tributària 
 
Punt 1.1. Descomptes sobre la quota mensual: 
-Més d’un membre de la mateixa família, acreditant-ho amb certificat de convivència: 
10% de descompte 
-Família nombrosa, acreditant-ho amb el carnet de família nombrosa i família 
monoparental: 10% de descompte 
Els descomptes no són acumulables 
 
-Ordenança Fiscal núm. 50 -Taxa per a la utilització de diferents espais 
municipals 
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Article 4. Quota tributària  
 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
 
A) Pavelló municipal d’esports:  

 
1.- Activitats esportives: 
1.1-Activitats escolars i federades: Gratuït 
1.2.-Altres:     5€/hora 
 
2.- Activitats lúdiques i/o lucratives per entitats 
Utilització de les instal·lacions 1 dia sense /calefacció.......................... 100€/dia  
Utilització de les instal·lacions 1 dia amb / calefacció............................ 250€/dia 
A partir del 2n dia........................ 5€ més diaris  
 
-Fiança: 500€  

 
-Assegurança: Quan es formalitzi la sol·licitud caldrà portar el comprovant d’haver 
constituït l’assegurança  

  
Les despeses de neteja aniran a càrrec de l’usuari. 
 
3.- Activitats lúdiques i/o lucratives per particulars 
Utilització de les instal·lacions 1 dia sense /calefacció................................ 400€/dia  
Utilització de les instal·lacions 1 dia amb / calefacció................................. 600€/dia 
A partir del 2n dia....................................... 200€ més diaris  
 
-Fiança: 500€  

 
-Assegurança: Quan es formalitzi la sol·licitud caldrà portar el comprovant d’haver 
constituït l’assegurança  

  
Les despeses de neteja aniran a càrrec de l’usuari. 
 
B) Sala polivalent municipal:  
 
1.- Activitats no lucratives organitzades per entitats locals: 
-Per dia d’utilització................................................................    0€  
-Fiança prèvia........................................................................ 200€  
 
2.- Activitats lucrativesorganitzades per entitats: 
1a gratuïta  
Següents el mateix any......................................................... 200€/dia  
- Fiança prèvia....................................................................... 200€  
-Assegurança lloguer............................................................. 200€  
 
3.- Activitats no lucratives organitzades per particulars: 
-Per dia d’utilització sense calefacció..............................................................  200€  
-Per dia d’utilització amb calefacció................................................................   250€  
-Fiança prèvia................................................................................................... 200€  
 
4.- Activitats lucratives organitzades per particulars amb continuïtat: 
-Per una activitat realitzada durant tota la temporada s/calefacció........   250€ 
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-Per una activitat realitzada durant tota la temporada amb calefacció.......... 400€ 
 
Les despeses de neteja aniran a càrrec de l’usuari en tots els punts enunciats. 

 
C) Altres locals municipals (Piscina / Casal del jovent / Sala d’exposicions 

Cal Bach / Hotel d’entitats) 
 

1.- Activitats no lucratives organitzades per entitats i particulars: 
-Per dia d’utilització................................................................    0€  

 
2.- Activitats lucratives organitzades per entitats i particulars: 
-Per utilització dels espais: 5€/hora primer/dia i 3€/hora pels dies addicionals del 
mateix mes 
 
Les despeses de neteja aniran a càrrec de l’usuari en tots els punts enunciats. 
 
D) Utilització de la Sala de Plens i els Jardins de l’Ajuntament per casaments 

 
1.- Sala de Plens i Sala Cal Bach........................................ 35€ 
2.- Jardins ......................................................................... 200€ 

 
 El preu inclou el manteniment de l’espai i 40 cadires. 
 

E) Camp de Futbol:  
 

1.- Activitats esportives: 
1.1-Activitats escolars i federades: Gratuït 
1.2.-Altres:     5€/hora 
 
2.- Activitats lúdiques i/o lucratives per entitats 
Utilització de les instal·lacions 1 dia ................................................ 100€/dia  
A partir del 2n dia...................................................................... 5€ més diaris  
 
-Fiança: 500€  

 
-Assegurança: Quan es formalitzi la sol·licitud caldrà portar el comprovant d’haver 
constituït l’assegurança  

  
Les despeses de neteja aniran a càrrec de l’usuari. 
 
3.- Activitats lúdiques i/o lucratives per particulars 
Utilització de les instal·lacions 1 dia sense.............................. 400€/dia  
A partir del 2n dia.............................................................200€ més diaris  
 
-Fiança: 500€  

 
-Assegurança: Quan es formalitzi la sol·licitud caldrà portar el comprovant d’haver 
constituït l’assegurança  

  
Les despeses de neteja aniran a càrrec de l’usuari. 
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-Ordenança fiscal núm. 52 –Taxa per la prestació del servei d’atenció a la gent a 
l’àmbit rural (SAIAR) 
 
Article 5. Quota tributària.  
 
S’introdueix una nova quota 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
1 dia esporàdic: 12€/dia 
 
 
Tercer.-Imposar les taxes de serveis públics o la realització d’activitats 
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals 
reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen: 
 
 -Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel lloguer de taules i cadires 
 -Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per a la gestió dels residus 
 procedents de la construcció i demolició en el municipi de Prats de 
 Lluçanès 
 
 
-Ordenança fiscal núm. 53 -  Taxa pel lloguer de taules i cadires 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa  
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix text legal, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis relatius al lloguer de 
taules i cadires.  
 
Article 2n. Fet imposable  
Constitueix el fet imposable de la taxa per la prestació dels serveis relatius al lloguer 
de taules i cadires. L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment 
de la sol·licitud de l’equipament i dels serveis que contempla aquesta taxa.  
 
Article 3r. Subjecte passiu 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix la Llei General Tributària que 
sol·licitin la prestació del servei, a excepció de les entitats sense finalitat de lucre. 
 
Article 4. Responsables 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix la Llei general tributària.  
 
Article 5. Beneficis fiscals 
No es contemplen  
 
Article 6. Quota Tributària  
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes que es detallen per a 
cada un dels diferents serveis. 
 
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents:  
 1.- Cadires 0,25€/u 
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 2.- Taules 2,00€ /u 
 3.- Cadires perdudes i trencades 30,00€ /u 
 4.- Taules perdudes i trencades 60,00€/u 
 5.-Fiança 30€ 
 
Disposició final 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el ...... i que ha quedat definitivament aprovada en data ......, regirà 
des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
 
-Ordenança fiscal núm. 54 per la gestió dels residus procedents de la 
construcció i demolició del municipi de Prats de Lluçanès 
 
 
Article 1r. Objecte 
 
La present Ordenança té per objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs, i 
runes i residus de la construcció generats en les obres d’enderrocament, construcció i 
excavació, que es destinen al seu abandonament, establint una regulació addicional a 
la d’atorgament de les llicències municipals d’obres. 
 
Article 2n. Àmbit d’aplicació 
 
Aquesta ordenança és d’estricte compliment en tot el terme municipal de Prats de 
Lluçanès. 
 
S’inclouen en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança els enderrocs, la runa i la resta 
de residus de la construcció que es generen a les obres d’enderrocament, a les obres 
de construcció, a les excavacions i a les obres menors. 
 
Tanmateix, en queden exclosos tots els residus anteriors quan continguin substàncies i 
matèries que es classifiquin com especials (o perilloses). En aquest cas, la forma de 
procedir amb la gestió d’aquests residus s’haurà d’ajustar a la normativa vigent en 
aquesta matèria. 
 
 
Article 3r. Definicions 
 
3.1 A l’objecte d’aquesta Ordenança, els residus de la construcció i demolició poden 
procedir: 
 
 a) D’enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació 
 d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general. 
 

b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en 
l’activitat  de la construcció 

 
c) D’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat 
d’excavació del sòl. 
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3.2 A la vegada, es consideren tres supòsits bàsics d’obra: 
 

a) Obra d’enderrocament: és l’obra subjecte a la llicència municipal on 
únicament s’ha d’enderrocar un edifici o construcció preexistent. 

 
b) Obra de nova construcció: és l’obra subjecte a llicència municipal que genera 
residus derivats de l’activitat de la construcció, fruit de l’excavació en el sòl o 
del rebuig. 

 
c) Obra menor: és l’obra de construcció o demolició en un domicili particular, 
comerç,  oficina o immoble del sector serveis, de senzilla tècnica i 
escassa entitat constructiva i econòmica, que no suposi alteració del volum, de 
l’ús, de les instal·lacions d’ús comú o del nombre de vivendes i locals, i que no 
precisa de projecte signat per professionals titulars. 

 
3.3 Pel que fa als agents més importants que intervenen en la gestió dels residus de 
laconstrucció i demolició: 
 

a) Productor de residus: s’entén per productor de residus de la construcció i 
 demolició: 

 
I. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en aquelles obres que no precisen de llicència 
urbanística,té la consideració de productor del residu lapersona física o jurídica 
titular del bé immoble objecte d’una obra deconstrucció o demolició. 

 
II. La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament de mescla 
o d’un altre tipus, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 

 
III. L’importador o adquiridor a qualsevol Estat membre de la Unió Europea de 
 residus de la construcció i demolició. 

 
b) Posseïdor de residus. S’entén per posseïdor de residus de la construcció i 
 demolició aquella persona física o jurídica que tingui sota el seu poder els 
residus de la construcció i demolició i que no ostenti la condició de gestor de 
residus. En tot cas, tindrà la consideració de posseïdor la persona física o 
jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, tals com el constructor, 
els subcontractistes o els  treballadors autònoms. No tenen la consideració 
de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte 
aliè. 

 
c) Gestor autoritzat. S’entén per gestor autoritzat el titular de les instal·lacions 
de  recepció, valorització i disposició dels residus de la construcció i 
demolició. 

  
Aquest ha d’haver obtingut la preceptiva autorització o llicència ambiental, així com 
 trobar-se inscrit al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. 
 
3.4 Quant als documents d’importància per a la gestió dels residus de la construcció i 
demolició: 
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 a) Estudi de Gestió de residus a l’obra. Document vinculat al projecte executiu 
de  l’obra que indica les actuacions adreçades a la prevenció de residus,estima 
laquantitat de residus de la construcció i demolició que es preveuen generar a l’obra, 
planteja els escenaris de gestió que aquests residus seguiran, detalla els costos 
associats, etc. 
 
 b) Document d’acceptació. Document validat per l’Agència de Residus de 
Catalunya que se signa entre el posseïdor de residus i el gestor autoritzat a fi de 
concretar les  vies de gestió que seguirà el residu de la construcció i demolició. 
 
 c) Document de seguiment. Document validat per l’Agència de Residus de 
Catalunya que té l’objectiu de controlar la traçabilitat dels residus de la construcció i 
demolició entre el productor, el transportista i els gestor autoritzat. 
 
 d) Certificat de gestió. Document emès pels gestors autoritzats de residus per 
aconfirmar la gestió adequada dels residus de la construcció i demolició prèviament 
lliurats pel posseïdor de residus. Aquest certificat és requerit pels ens locals per a la 
 devolució de les fiances i ha d’incorporar el tipus deresidu gestionat, així com 
laquantitat. 
 
 
Article 4t. Regulació general 
 
D’acord amb el que preveu la normativa vigent, les principals obligacions que recauen 
sobre els productors/posseïdors de residus de la construcció i demolició són: 
 
4.1 L’atorgament de les noves llicències d’obres d’enderrocament o de nova 
construcció requereix la constitució d’una fiança per a garantir que la gestió dels 
materials residuals es duu a terme de forma adient i en instal·lacions autoritzades pera 
la seva recepció. 
 
4.2 Acompanyant el projecte d’execució, el productor de residus de la construcció i 
demolició ha d’adjuntar un estudi de gestió de residus a l’obra en què s’han de detallar 
les mesures de prevenció de residus, les previsions de generació segons la tipologiade 
residus, els escenaris de gestió que es plantegen i les vies de gestió definitives, així 
com el pressupost associat necessari per dur-les a terme. 
 
4.3 L’Ajuntament de Prats de Lluçanès, determina l’import de la fiança aconstituir 
atenent al volum de residus que es preveu generar d’acord amb l’Estudi deGestió de 
Residus a l’Obra. En cas que l’obra no requereixi sol·licitud de llicència, el càlcul de la 
fiança s’ha d’ajustar a allò que determini la normativa vigent. 
 
Convé remarcar que les consideracions anterior s’apliquen sobre els residus de la 
construcció i demolició no provinents d’obres menors. Els residus provinents 
d’aquestes últimes, en tant que residus municipals, s’han de subjectar a allò que 
designi l’Ajuntament específicament. 
 
 
Article 5è. Procediment 
 
5.1 El productor de residus de la construcció i demolició, durant el procediment de 
sol·licitud de la llicència d’obres ha de: 
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 a.- Incorporar l’Estudi de Gestió de Residus a l’Obra al projecte d’execució 
d’aquesta. 
 
 b.- Constituir la fiança designada per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, i 
garantir que la gestió dels residus generats a l’obra s’ajusta a allò que queda recollit a 
l’Estudi de Gestió de Residus. Queden exempts d’aquesta constitució les empreses de 
la  construcció que gestionin els residus en plantes autoritzades de la seva 
titularitat ode titularitat de les organitzacions empresarials del sector de la construcció 
de la qual  sigui membre. També estan exemptes si la planta és de titularitat de 
l’ens local que atorga la llicència. 
 
 c.- Lliurar els documents d’acceptació signats amb el gestor o gestors 
corresponents per al tractament adient dels residus que es generen a l’obra i que ja 
han estat identificats a l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
 d.- Supervisar les actuacions del posseïdor de residus a fi de que aquestes 
s’ajustin   a les exigències de gestió previstes a l’Estudi de Gestió de Residus de 
l’Obra. I, en cas de que durant l’execució del projecte es produeixin modificacions 
substancials de les previsions de generació de residus recollides a l’Estudi, el 
productor ha de  comunicar-les a l’ens local per tal que quedi constància a 
l’expedient respectiu. 
 
 e.- Un cop els diferents residus generats a l’obra hagin estat gestionats 
adequadament, el productor ha de recuperar els certificats de gestió que ho acrediten i 
fer-los arribar a l’Ajuntament, per tal que aquest últim així ho confirmi i procedeixi a la 
devolució de la fiança. 
 
5.2 El posseïdor de residus, en tant que responsable de l’execució de l’obra, ha 
d’assumir les següents obligacions: 
 
 a.- Ha de realitzar un Pla de Gestió de Residus a l’Obra on s’especifiqui com es 
donarà compliment als diferents requisits recollits a la normativa vigent i a les 
 directrius recollides a l’Estudi de Gestió de Residus a l’obra. Així mateix, ha 
d’ajustar  les seves actuacions en matèria de gestió de residus a allò que hagi 
quedat recollit a l’Estudi i al Pla. En aquest context l’Estudi de Gestió de Residus de 
l’obra ha de recollir la classificació d’aquelles fraccions de residus per a les que es 
superin elsllindars establerts al RD4105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i  gestió dels residus de construcció i demolició. 
 
 b.- Igualment, ha de vetllar perquè cada vehicle carregat de residus provinents 
de l’obra i destinats a un gestor autoritzat disposi d’un document de seguiment 
queconfirmi la descripció i quantitat de residu lliurat, així com la identificació de tots els 
agents que intervenen en la gestió del residu, des del seu origen fins al seu destífinal: 
productor/posseïdor-transportista-gestor autoritzat (planta de transferència i gestor 
final, si s’escau) 
 
 c.- Finalment, ha de recuperar els certificats de gestió que acrediten el 
tractament adient dels residus tractats mitjançant gestor autoritzat i remetre’ls al 
productor, per tal que aquest recuperi la fiança. 
 
 
Article 6è. Determinació dels costos i garanties 
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6.1 L’import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes 
quedafixada, en les quanties següents: 
 
 a) Residus d’enderrocs i de la construcció 12 €/m3 de residus previstos en el 
 projecte, amb un mínim de 120€. 
 
 b) Residus d’excavacions, 6 € /m3, amb un mínim de 300 € i un màxim de 
24.000 € 
 
En aquells casos en que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la 
fiança es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost 
total de l’obra: 
 
  -Obres d’enderrocament, 0,15 % 
  -Obres de nova construcció, 0, 15 % 
  -Obres d’excavació, 0,07 % 
 
En qualsevol cas, l’import resultant de l’aplicació d’aquests percentatges no podrà 
serinferior als mínims o superior als màxims fixats en el Decret 201/1994, de 26 de 
juliolregulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat per Decret 
161/2001 de 12 de juny. 
 
6.2 La fiança serà constituïda pel sol·licitant a favor de l’ajuntament en el moment 
d’obtenir la llicència d’obres d’acord amb la valoració del cost previst de la gestió dels 
residus de construcció i demolició incorporat al projecte d’execució i, en cas de que es 
demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la quantia de la fiança es 
calcularà sobre la base dels percentatges esmentats a l’apartat anterior. 
 
L’administració podrà requerir al sol·licitant, quant detecti algun defecte de la base de 
càlcul, la constitució de la resta de la fiança corresponent a la diferència resultant del  
Pressupost. La fiança podrà fer-se efectiva pel sol·licitant pels mitjans següents: 
 
 a) Dipòsit en diner efectiu o en valors públics a la Caixa General de Dipòsits o 
en lesseves sucursals o en el seu cas, a la Corporació o Entitat interessada. 
 
 b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per un Banc o banquer enregistrat 
 oficialment, per una Caixa d’estalvis confederada, Caixa Postal d’estalvi o per 
Cooperatives de Crèdit qualificades. 
 
 
Article 7è. Règim de gestió 
 
El lliurament dels residus de la construcció i demolició s’ha de realitzar amb ajust a allò 
recollit a l’Estudi/Pla de Gestió de Residus a l’Obra, que en definitiva pot ser: 
 
 a) Dipositar directament als contenidors col·locats d’acord a les ordenances 
 municipals o comarcals corresponents, que hauran estat contractats pel 
propietari,  productor o posseïdor dels residus, i que posteriorment seran 
transportats a les  instal·lacions de gestió autoritzades que correspongui. 
 
 b) Lliurar-los directament a les instal·lacions de gestió autoritzades (plantes de 
 transferència, dipòsit controlat, planta de reciclatge, o valorització) ja siguin 
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municipals, supramunicipals o comarcals, mitjançant el pagament del preu 
corresponent en els casos que així procedeixi. 
 
 c) En el cas d’obres menors, els residus que en resultin s’hauran de procedir 
com enl’apartat a) d’aquest mateix article. 
 
 
Article 8è. Exclusions 
 
8.1 No es consideraran residus destinats a l’abandonament, les terres o materials 
procedents d’excavacions que hagin d’ésser reutilitzats com a rebliment per a una altra 
obra o ús autoritzat. En aquest sentit, el titular de la llicència quedarà exempt del 
pagament del preu corresponent, així com de les obligacions documentals vigents pera 
la resta de residus de la construcció. 
 
En qualsevol cas, s’haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal i 
acreditar la correcta gestió davant l’Agència de Residus de Catalunya quan 
aquestaaixí ho requereixi. 
 
 
Article 9e. Retorn de la fiança 
 
L’import de la fiança serà retornat quan s’acrediti documentalment – mitjançant els 
certificats de gestió pertinents que la gestió s’ha efectuat adequadament. En aquest 
sentit serà preceptiva la presentació d’aquests certificats en el termini d’un mes 
acomptar des de la finalització de l’obra. 
 
 
Article 10è. Execució de la fiança 
 
El no compliment de les determinacions d’aquesta Ordenança en quan a la correcta 
gestió dels residus de la construcció i demolició és motiu de l’execució de la fiança per 
part de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, per actuar subsidiàriament, 
independentment de les sancions que puguin aplicar-sed’acord al règim 
sancionadorprevist en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
text Refós dela Llei Reguladora de Residus. 
 
 
Article 11è. Infraccions 
 
Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta 
ordenança i restarà subjecta a la imposició de les sancions corresponents. 
 
 
Article 12è. Multes per infraccions 
 
Es consideraran infraccions de la present ordenança les previstes en el Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
Reguladorade Residus i seran sancionades d’acord amb el règim sancionador previst 
al mateixtext legal.La quantia de la multa és com a mínim de 120,00 € fins a 
1.200.000,00 € (com a màxim per a les sancions molt greus), en el cas dels municipis 
de menys de 50.000 habitants. 
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Article 13è. Tipus d’infracció 
 
Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació es farà 
tenint en compte els criteris continguts al DL 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprovael 
text Refós de la Llei Reguladora de Residus, arts. 78 a 80, a més dels següents: 
 
 a) La major o menor transcendència de la infracció. 
 b) El perjudici ocasionat als interessos generals. 
 c) La reiteració per part de l’infractor. 
 d) El benefici que hagi aportat a l’infractor. 

e) Qualsevol altre circumstància concorrent que incideixi en el grau de 
culpabilitat del’infractor. 

 
 
Article 14è. 
 
Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança no es poden imposar 
sino en virtut de la incoació del corresponent expedient sancionador que es tramitarà 
d’acord amb el que preveu el marc normatiu vigent (Llei 30/1992 de les 
administracions públiques, R.D. 1398/1993 que aprova el reglament sancionador i 
disposicions concordants). 
 
 
Article 15è. 
 
Seran responsables de la comissió d’infraccions les persones, físiques o 
jurídiques,que, per acció o omissió, contravinguin allò que segons l’article 12è es 
considerarà infracció de la present ordenança. 
 
 
Article 16è. 
 
Si l’actuació realitzada per l’infractor suposa risc potencial per la salut de les persones, 
pel medi ambient, o per qualsevol dels bens jurídics emparats per la legislació penal o 
implica una manifesta desobediència de les de l’autoritat local, l’Administració 
municipal cursarà la corresponent denúncia davant la jurisdicció ordinària i, si 
s’escau,en donarà compte al Ministeri Fiscal. 
 
 
Article 17è. 
 
En el cas de vulneració de les disposicions de la present ordenança i amb 
independència de la imposició de les multes procedents, l’Administració Municipal, 
amb la finalitat de restaurar els espais malmesos amb motiu de les infraccions 
comeses, podrà adoptar les mesures següents: 
 
 a) Suspendre provisionalment els treballs d’abocament que contradiguin les 
disposicions d’aquest reglament o siguin indegudament realitzades. 
 
 b) Requerir a l’infractor per què en el termini atorgat, introdueixi les 
rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions del permís o a les 
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prescripcions d’aquesta ordenança, i/o en el seu cas, procedir al restabliment dels 
espais  degradats. 
 
 c) Ordenar l’aplicació de les mesures tècniques adequades que garanteixin 
elcompliment de les prescripcions d’aquesta ordenança, i en general, de la legislació 
vigent en la matèria. 
 
 d) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions o 
qualsevol altre bé del domini públic que en resulti afectat. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els titulars de les obres iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver constituït les fiances 
corresponents, estan obligats a realitzar-la de manera adequada i podran ser requerits 
per l’Ajuntament, en qualsevol moment i per tal que així ho acreditin. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el ...... i que ha quedat definitivament aprovada en data ......, regirà 
des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
 
Quart.- Derogar la Ordenança fiscal que regula la Taxa pel servei de 
clavegueram. 
 
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 
2015, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances 
fiscals detallades seguidament:  
 

  
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 
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Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres 
Ordenança Fiscal núm. 6 Reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada 

de la via pública 
Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos en la via 
pública 

Ordenança Fiscal núm. 13 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 

Ordenança Fiscal núm. 16 Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 
Ordenança Fiscal núm. 21 Reguladora de la Taxa per prestació dels serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques 

Ordenança Fiscal núm. 24 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 
Ordenança Fiscal núm. 25 
 
Ordenança Fiscal núm. 28 

Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina 
municipal 
Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans 

Ordenança Fiscal núm. 31 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments 
especials en establiments municipals 

Ordenança Fiscal núm. 50 Reguladora de la Taxa per a la utilització de diferents espais 
municipals 

Ordenança Fiscal núm. 52 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’atenció integral a 
la gent a l’àmbit rural (SAIAR) 

Ordenança Fiscal núm. 53 Reguladora de la Taxa pel lloguer de taules i cadires 
 

Ordenança Fiscal núm. 54 Reguladora de la gestió de residus procedents de la construcció i 
demolició del municipi de Prats de Lluçanès 

 
 
 
Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Setè.- En tot cas, els acords definitius, inclosos els provisionals elevats 
automàticament a tal categoria, i el text íntegra juntament amb les 
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modificacions han de ser publicades en el BOP, sense que entrin en vigor fins a 
la seva publicació. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde: Els impostos venen marcats per 
l’estat amb un barems i l’Ajuntament decideix l’índex dins d’aquests barems i encanvi 
les taxes són potestat de l’Ajuntament a canvi dels serveis que donem, i el preu de la 
taxa no potser superior al cost que té la taxa. 
 
Nosaltres que som nous alhora de fer les taxes, les hem sacsejat, les hem redefinit i 
readaptat a la realitat social del poble i pensem que el resultat és satisfactori. A més 
hem creat una ordenança reguladora dels ajuts econòmics d’urgència social que ens 
permet que la gent més necessitada o amb menys recursos puguin sol·licitar ajuts per 
pagar les taxes. 
 
A nivell general hi havia algunes taxes que tenien en compte les famílies nombroses 
que es manté però també afegim les famílies monoparentals. 
 
Alguns aspectes s’apugen com l’IBI, perquè a partir d’ara s’elimina la taxa de 
clavegueram, i d’aquesta manera a dins l’IBI és podrà pagar amb dues vegades. 
També apugem l’escola bressol i s’aproven diferents modalitats de cobrament, i aquest 
preu s’apujarà a partir del setembre, no de gener. Aprofito per dir que estem en 
negociacions perquè la comarca Lluçanès pugui tenir una escola bressol comarcal, 
però és una cosa a mig termini. L’altra taxa que hem apujat és per la ocupació del 
subsòl que simplement afecta a les poques grans companyies que la fan servir. 
 
Les que s’han abaixat. Els vehicles ho hem congelat, però la de tractors i camions s’ha 
abaixat perquè pensem que poden tenir efecte en la generació d’activitat econòmica. 
També s’abaixa l’IBI rústica, per afavorir al secor agrari. També s’ha abaixat l’ICIO i 
hem introduït el certificat de gestió de residus i volem que els pressupostos siguin més 
acurats a la realitat. També s’ha abaixar l’expedició de certificats de 3€ a 1€. 
 
S’ha adaptat tot el relatiu a llicències d’activitat econòmica, la taxa de la piscina 
municipal i s’ha fet un gran reordenament de l’ús dels espais municipals i fruit del 
diàleg amb CIU hem introduït la diferenciació del pavelló amb entitats i activitats 
lucratives o no. I s’ha ordenat la de la deixalleria municipal. 
 
S’han creat dues noves taxes: Gestió de residus de construcció i demolició i una última 
que és la de lloguer de taules i cadires que l’Ajuntament deixa a la gent. 
 
 
Intervé el regidor Jordi Bruch: L’escola bressol sent un servei que es fa pels vilatans i 
la canalla rep un augment força important de la taxa. Un tema que no ens sembla bé, 
la piscina la gent jubilada hagi de pagar. Una altra cosa el redactat és confús de 
l’ordenança 50. I una altra és que s’apuja l’IBI i ens dieu que el clavegueram no es 
traurà sinó que s’inclou a l’IBI, si no ho he entès malament. 
 
 
Respon l’Alcalde dient: L’escola bressol s’apuja i es reordena, i es fa per 2 aspectes, 
un és el dèficit que té l’escola bressol municipal és important i tot i l’augment segueix 
sent una escola bressol barata i la gent que no pugui pagar la taxa podrà acollir-se a 
l’altra ordenança. 
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Pel que fa la piscina el que nosaltres pensem és que de gent necessitada tant ho 
potser una persona de 29 com una de 66 i el que fem amb això és posar justícia a la 
taxa. No per edat sinó per condició econòmica. 
 
La 50, dels diferents espais municipals el que fa és aclarir el que no hi havia ara. El 
que val fer ús dels diversos espais municipals. Crec que és el contrari i el que fem es 
aclarir-ho més. I cada cas és un món, però crec que ha quedat molt més reordenat. Hi 
ha un nou redactat que crec que no us hem passat, disculpeu però queda més definit 
també fruit de les vostre converses. 
 
L’últim la taxa de clavegueram desapareix però per les butxaques serà el mateix 
perquè és tot en un impost i fraccionat amb dues vegades. 
 
 
 
8.- APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS AJUTS 
ECONÒMICS D’URGÈNCIA SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE 
LLUÇANÈS 
 
Vist el text redactat per a l’aprovació d’una Ordenança municipal reguladora 
dels ajuts econòmics d’urgència social. 
Vista la normativa legal vigent. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal reguladora dels ajuts 
econòmics d’urgència social de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, el text del 
qual es el següent: 
 

“ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS AJUTS ECONÒMICS 
D’URGÈNCIA SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Article 1.- Objecte 
 
1.1. L’objecte d’aquesta ordenança és la regulació de l’atorgament d’ajuts 
econòmics d’urgència social destinats al pagament de serveis municipals atorga 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 
 
1.2. La base de la regulació legal d’aquesta ordenança es troba en la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre de definició de les funcions dels serveis socials basics, la 
Llei 13/2006 de 27 de juliol, reguladora de les prestacions d’urgència socials i el 
Decret 27/2003 regulador dels serveis socials d’atenció primària. 
 
1.3. Els ajuts econòmics estan destinats a garantir la cobertura de determinats 
serveis municipals bàsics que requereixen el pagament d’una taxa, per tal de 
donar suport temporal a situacions de necessitat social.  
 
Article 2.- Finalitat dels ajuts 
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2.1.La destinació del ajuts econòmics és fer front a unasituació de necessitat que 
impedeixi a les persones afectadesde fer front al pagament de taxes municipals 
de serveis públics següents: 
 
• Taxa per a la prestació del servei d’Escola Bressol 
• Taxa per a la prestació de serveis d’ensenyament especials 
• Taxa per a l a prestació del servei d’atenció integral a la gent a l’àmbit rural 
SAIAR 
• Taxa pel servei de piscina municipal 
• Taxa pel servei de clavegueram 
• Taxa per prestació de cementiri local  
• Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus 
urbans. 
• Així com qualsevol altre servei de prestació municipal que la Junta de Govern 
pugui valorar la necessitat d’atorgar un ajut econòmic.  
 
Article 3.- Persones beneficiàries  
 
Podran beneficiar-se d’un ajut d’urgència social per al pagament de serveis 
municipals a càrrec del pressupost municipal de l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès les persones en que concorrin conjuntament les circumstàncies 
següents: 
 
a) Les persones que acreditin trobar-se en situació de necessitat, en 
superar la puntuació mínima establerta segons els barems econòmic i social que 
s’adjunten en annex. 
b) Les persones en situació de necessitat acreditada que visquin i estiguin 
empadronades al municipi de Prats de Lluçanès des d’almenys un any abans de 
sol·licitar l’ajut. 
 
Quedaran exclosos d’aquest requisit aquells casos d’extrema necessitat prèvia 
valoració de Serveis Socials. 
 
Article 4.- Quantia dels ajuts econòmics: 
 
4.1. La quantia de l’ajut es determinarà aplicant sobre l’import subvencionable el 
percentatge que resulti de la puntuació conjunta obtinguda segons els barem 
econòmic i social. 
 
4.2. La concessió de l’ajut queda subordinada en tot cas a la disponibilitat en el 
pressupost municipal de crèdit adequat i suficient. 
 
 
Article 5.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Les persones beneficiaries d’ajuts econòmics hauran d’utilitzar aquest imports 
per a satisfer la taxa o taxes objectes de l’ajuda. 
 
 
Article 6.- Procediment d’atorgament dels ajuts 
 
6.1. Sol·licitud 
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S’ha de presentar en el registre general una sol·licitud acompanyada de la 
documentació següent: 
 
• DNI, NIE 
• Certificat empadronament i convivència 
• Justificant dels ingressos de la unitat familiar: nòmines,  
prestacions d’atur, declaració de renta, pensions etc. 
• Informe de Vida laboral 
• Despeses de l’habitatge: rebut de lloguer o hipoteca 
• Justificants de despeses extraordinàries per la cobertura de necessitats 
bàsiques. 
• Justificació de la situació familiar i dels membres computables: monoparental, 
discapacitats, persones dependents, llibre de família sentències de 
separació,divorci, reclamació de pensió d’aliments etc. 
Els Serveis Socials municipals poden sol·licitar que s’adjunti qualsevol altre 
document que considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la 
seva situació personal i/o econòmica. 
 
6.2. Procediment 
 
6.2.1. Informe-proposta de l’equip d’atenció social 
L’atorgament d’un ajut econòmic requerirà d’una prospecció de la situació 
suficient del o la professional de referència, amb caràcter previ, consistent en un 
diagnòstic de la situació i d’elaborar un informe tècnic on consti que s’ha fet la 
prospecció pertinent, el pla de treball i compromisos acordats,l’import de l’ajut 
proposat i el concepte pel qual se si dona. 
 
6.3. Resolució 
La competència per a l’atorgament de l’ajut s’atribueix a la Junta de Govern 
Local. No obstant això, excepcionalment, podran ser atorgats per l’Alcalde, si la 
urgència del cas no permet ajornar la decisió fins a la propera reunió de la Junta 
de Govern Local. 
 
 
Article 7.- Acceptació, pagament i control 
 
7.1. A efectes del compliment de les condicions fixades per a laseva aplicació, 
els ajuts han de ser acceptats pels beneficiaris. 
7.2. Els ajut es compensaran directament per l’ajuntament si la taxa no ha estat 
liquidada o es retornarà al beneficiari si aquest ja ha abonat la taxa en qüestió. 
 
Article 8.- Normativa d’aplicació supletòria 
 
Per a tot allò no previst en aquesta ordenança i en la normativa anteriorment 
esmentada en l’article 1.2, els buits i dubtes quepuguin presentar-se es resoldran 
aplicant supletòriament les 
disposicions següents: 
 
a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
b) Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions 
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c) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació 
en sessió celebrada el ...... i que ha quedat definitivament aprovada en data ......, 
regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 

 
ANNEX: 

 
1.- BAREMACIÓ ECONÒMICA (màxim 50 punts) 
1.1.- Es calcularà a partir de la renda disponible de la família (els ingressos bruts 
mensuals) 
1.2.- Es descomptarà un màxim de 300 euros del lloguer o hipoteca de la vivenda 
habitual. 
1.3.- IPREM ( indicador públic de renda d’efectes múltiples) Any 2015: 569,12€ 
(TAULA 1) 
 
Composició unitat de convivència Ingressos màxims mensuals 2015 
Un adult 739.56 
Un adult i un infant 1.027,99 
Un adult i dos infants 1.316,42 
Un adult i tres infants 1.604,85 
Dos adults 1.220,27 
Dos adults i un infant 1.508,70 
Dos adults i dos infants 1.797,13 
Dos adults i tres infants 2.085,56 
Tres adults 1.700,41 
Tres adults i un infant 1.988,84 
Tres adults i dos infants 2.277,27 
Tres adults i tres infants 2.565,70 
 
 
TAULA DE CÀLCUL PER A LA BAREMACIÓ ECONÒMICA (TAULA 2) 
Taula de puntuació 
 

Puntuació econòmica 
 

Ingressos inferiors al 25% dels ingressos màxims mensuals 50 punts 
Ingressos entre el 25 i el 50% dels ingressos màxims mensuals 40 punts 
Ingressos entre el 50 i el 75% dels ingressos màxims mensuals 30 punts 
Ingressos entre el 75 i el 100% dels ingressos màxims mensuals 20 punts 
 
2.- BAREMACIÓ SOCIAL (màxim 50 punts) (TAULA 3) 
Indicadors Puntuació social fins a  
Familiars: 
· separació recent de la parella 
· manca de normes, hàbits, mala 
administració... 
· relacions familiars 
conflictives, etc… 
· altres 

5 punts 
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Situació de risc social pels menors: 
· absentisme escolar 
· negligència/abandonament 
· alimentació insuficient 
· maltractaments familiars 
· altres 

10 punts 

Dificultats socials per motius de 
salut: 
· drogodependències/ludopaties 
· salut mental 
· malalties orgàniques greus 
· minusvalidesa d’algun membre dela unitat familiar 
· altres 

10 punts 

Condicions precàries de l’habitatge: 
· amuntegament 
· desnonament 
· altres 

5 punts 

Famílies en seguiment de serveis socials 5 punts 
Atur d’algun membre principal de lafamília 
 

5 punts 

Família nombrosa o monoparental 5 punts 
Família amb menors en acolliment 5 punts 
 
3.- Es podran demanar ajuts elscasos que compleixin els requisits descrits més amunt 
i superinels 25 punts, d’un màxim de 100 punts, obtinguts de la suma delabaremació 
social i la baremació econòmica. 
 
De 0 a 5 punts no es té dret a l’ajut 
De 5 a 25 punts Un 10% 
De 25 a 50 punts un 50%  
De 50 a 75 punts un 75% 
De 75 a 100 punts un 100% 
 
 
Segon.- Sotmetre aquesta Ordenança a informació pública i audiència als 
interessats per un termini de trenta dies, a l’efecte de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent anunci al BOP, tauler 
d’anuncis i pàgina web, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat 
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de nou acord. 
 
Tercer.- Aprovada definitivament l’Ordenança, se’n trametrà còpia íntegra a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya i es publicarà el seu 
text íntegra, entrant vigor al dia següent de la seva publicació. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde: És el que he anat explicant abans 
que és una nova ordenança que regula els ajuts econòmics.  I s’especifiquen els 
barems de com es faran els càlculs. 
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9.- NOMENAMENT REPRESENTANT MUNICIPALS EN ENTITATS 
SUPRAMUNICIPALS 
 
D’acord amb el que disposa l’article 38 Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, es necessari procedir al nomenament dels 
representants municipals en els òrgans col·legiats de les entitats 
supramunicipals de les quals forma part aquest municipi. 
 
Vist que en el ple del cartipàs de 17 de juny de 2015 és van designar com a 
vocals en l’Assemblea General de la Mancomunitat d’Aigües de Merlès els 
següents membres: 
 
 - Isaac Peraire i Soler 

- Ramon Font i Coma 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Substituir el senyor Ramon Font i Coma per la senyora M. Glòria 
Borralleras i Soler. 
 
Segon.- Comunicar aquests acords als regidors afectats i als ens 
corresponents per al seu coneixement i efectes pertinents. 
 
 
 
10.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/2015 
 
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 nous i majors ingressos. 
 
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. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de cinc membres d’ERC i l’abstenció 
de cinc regidors de CDC adopta  els següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 
número7/2015, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, 
finançat amb baixa d’altres partides i nous ingressos, d’acord amb el resum per 
capítols següent: 
 
DESPESES: 
 
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT 

   
     

PARTIDA CONCEPTE 
 PREVISIÓ 
ANTERIOR  

 SUPLEMENT 
CRÈDIT  

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

1532,227 Vies públiques. Treballs altres empreses            22.700,00                 5.600,00                28.300,00    
171   ,210 Parcs i jardins. Manteniment i bens naturals            30.500,00                    500,00                31.000,00    
3262,227,99 Escola de música. Personal docent            32.000,00                 2.000,00                34.000,00    
337  ,215 Joventut. Manteniment mobiliari                 700,00                    300,00                  1.000,00    
337 ,221,00 Joventut. Subministrament elèctric.              2.100,00                 1.000,00                  3.100,00    
338 ,212 Sala polivalent. Manteniment i conservació              2.500,00                 1.000,00                  3.500,00    
338 ,226 Festes. Despeses diverses            24.000,00                 6.000,00                30.000,00    
3421,212 Piscines i pistes de tennis. Manteniment              4.000,00                    600,00                  4.600,00    
3421,22110 Piscines. Productes de neteja i condicionament              3.000,00                 4.000,00                  7.000,00    
334  ,480,00 Promoció cultura. (Subv. Generals)              2.200,00                 2.000,00                  4.200,00    
1532,623 Maquinària. Instal·lacions tècniques i utillatge              1.800,00                    700,00                  2.500,00    
920  ,636 Equips processos d'informació              5.000,00                 1.000,00                  6.000,00    

 
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT              24.700,00    

 
      
 
 
B) HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 

   
     

PARTIDA CONCEPTE 
 PREVISIÓ 
ANTERIOR  

 SUPLEMENT 
CRÈDIT  

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

172,227 Arranjament camins                        -                   2.500,00                  2.500,00    
341,224,00 Foment de l'esport. Assegurances                        -                      300,00                     300,00    
335,623 Arts escèniques. Instal·lacions tècniques                        -                   1.500,00                  1.500,00    
933,632,01 Pavelló manteniment rep. 2a. Fase                        -                 40.500,00                40.500,00    

 
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI              44.800,00    

 
     
      
 
 
INGRESSOS: 
 
A) BAIXES DE PARTIDES 

   
     

PARTIDA CONCEPTE 
 CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR   BAIXA  
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
3422,632,00 Arranjament escales pavelló            15.000,00    3.200,00 11.800,00 
3422,632,01 Pavelló manteniment i rep. 2a. Fase            40.500,00    40.500,00 0,00 

 
TOTAL BAIXES DE PARTIDES              43.700,00    
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B) NOUS INGRESSOS 
   

     

PARTIDA CONCEPTE 
 CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR  
 NOVA 

CONSIGNACIÓ  
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

461,00 Transferències corrents. Diputació            77.768,87               16.000,00                93.768,87    
450,80 Transferències corrents. Generalitat            23.000,00                 9.800,00                32.800,00    

 
TOTAL NOUS INGRESSOS              25.800,00    

 

      
 
Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província per 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 acords intervé l’Alcalde fent un resum de les diverses 
partides que s’ha suplementat, perquè no hi havia prou partida i s’ha incrementat i les 
noves i la seva forma de finançament. 
 
 
 
11.- APROVACIÓ RECUPERACIÓDELS 48 DIES DE LA PAGA DE 
DESEMBRE DE 2012 PER ALS TREBALLADORS MUNICIPALS. 
 
Atès que l’article 1.dos del Real Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual 
es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en els 
pressupostos de l’Estat i s’adopten mesures en matèria d’ocupació pública i 
estímul de l’economia estableix que es pot abonar l’import deixat de percebre 
pels empleats públics equivalents a la part proporcional corresponent a 48 dies 
de la paga extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues 
addicionals del mes de desembre. 
 
Atès l’informe favorable de secretaria intervenció per tal d’efectuar la devolució 
d’aquesta part proporcional de la paga extra de nadal de 2012. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents  
 
ACORDS:  

Primer.- Aprovar la devolució als empleats públic de l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès la part proporcional corresponent a 48 dies de la paga extra de Nadal 
deixada de cobrar el desembre de 2012 d’acord amb la legislació estatal.  
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Segon.- Notificar aquest acord a intervenció municipal per tal que s’efectuï 
aquest pagament.  
 
Intervé el regidor Jordi Batriu dient: Aquesta paga la recuperen tots els funcionaris. 
Nosaltres celebrem que Rajoy es presti a pagar-la ja que en el seu dia no es va fer, 
però la recuperen tots els funcionaris. 
 
Respon l’Alcalde dient: La recupera tothom que la va reclamar, i no teníem la obligació 
de fer-ho, però pensem que els treballadors l’han de cobrar. No es un mèrit que ens 
volem atribuir i és just el que ells van treballar i l’han de cobrar. 
 
 
II.- PART DE CONTROL 
 

1. MOCIONS 
 
 

- Presentada pel grup de CDC 
 
1. - MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’ EX VICEPRESIDENTA 
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU I A TOTS ELS ENCAUSATS AMB 
MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N.  
 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur 
polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 
2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en un procés 
participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat 
espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el 
president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera 
d’Ensenyament Irene Rigau i a tots els encausats amb motiu de la seva 
imputació per l’Organització del 9 N. 
 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al 
Parlament, tots tres van rebre la imputació del TSJC per l’organització del 9N i 
van estar citats a declarar. Se’ls acusa de quatre delictes: desobediència, 
obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i 
malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la 
presó. Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes 
polítics i democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopten els següents acords: 
 
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’ex vicepresidenta Joana 
Ortega i la consellera Irene Rigau, i a tots els encausats per haver posat les 
urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de 
novembre de 2014. 
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2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista 
de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes 
per impulsar processos democràtics. 
 
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès amb el dret 
democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
4.- Promoure que la ciutadania enviï una carta de protesta a títol individual, 
demanant al TSJC que arxivi les causes obertes contra els tres imputats pel 9N 
i manifestant la corresponsabilitat pels fets. 
 
5.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local 
pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-
la públic a través dels mitjans públics municipals. 
 
 

- Presentades pel grup d’ERC 
 
 
1.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA 
VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA 
 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en 
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a 
Síria i d’altres conflictes internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i 
la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es 
compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos 
de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers 
dos mesos.      
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització 
formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar 
accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels 
països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços 
dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i 
especialment en la post emergència i reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar 
suport a la població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat 
treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
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− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu 
article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser 
respectada i protegida. 
 

− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 
14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a 
gaudir-ne, a qualsevol país. 
 

− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut 
del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, 
preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que 
aquest estatut preveu. 
 

− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans 
per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang 
superior.  
 

− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 
peticions d'asil i només 28 places d'acollida. 

 
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre 

solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el 
dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els 
drets humans i el desenvolupament. 

 
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis 

per a què donin resposta a la situació dels refugiats. 
 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els acords següents: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

− Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, 
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes 
perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió 
descentralitzada. 

− Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació 
pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a 
aquest col·lectiu. 

− Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida 
de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada 
persona. 

− Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren 
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el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint 
els drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la 
situació actual i assegurar-ne el desplegament. 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en 
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que 
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren 

el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els 
drets de totes les persones. 

 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans 
d'acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en 
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per 
acollir les persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat 
de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al 
desenvolupament amb vocació transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió 
en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del 
Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. 
Aquestes són:  
 

• Assistència en les rutes de fugida 
• Suport als municipis de la ruta 
• Planificació i gestió de l’acollida  
• Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats 
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municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la 
Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat 
espanyol.     
 
 
 
2.- MOCIÓ SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE L’ESTAT A LA 
NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA 
 
El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica 
la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent: 
 

a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2) 
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas 

(afegir 3 punts a l’art. 252-4) 
 
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat. 
 
El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa 
suposà la suspensió de la vigència i aplicació de la normativa 
 
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de 
modificació de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya 
 
En aquesta llei: 
 

- L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de 
vulnerabilitat 

- L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de 
subministrament d’aigua, energia i gas  

- L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en 
les factures 

- La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de 
subministraments bàsics per tal que les unitats familiars que no 
podencomplir els compromisos de pagament dels serveis de 
subministrament d’aigua, electricitat o gas 

- Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la 
qual el Tribunal constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre 
la constitucionalitat de l’esmentat Decret   

 
A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per 
la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i 
culturals (Observatori DESC) el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
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l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda 
per aquestes entitats. Aquesta llei és vigent des del 6 d’agost  
 
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica 
 

1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat 
 
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció 
previament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments 
 
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les 
companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a 
fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums 
mínims 
 
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials 
municipals i s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts 
necessaris del punt 3 
 
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010 

 
Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs 
d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 
20/2014 relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta 
els articles 3, 17 i 18,2i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs. 
 
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a 
la Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus 
articles i per aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de 
tal manera que s’allarga el termini per presentar recurs davant el Tribunal 
Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de 2015. Durant aquest termini, 
doncs, la llei serà vigent. 
 
Per això, davant la gravetat que suposa aquest nou intent del govern de l’Estat 
de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en 
situació de pobresa energètica tot just en aquest període de l’any, 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents acords:  
 
1.- L'Ajuntament de Prats de Lluçanès rebutja enèrgicament l'actitud del govern 
de l'estat espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució 
que la Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa 
energètica 
 
2.- Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a 
les persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i 
la pobresa energètica 
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3.- Donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, 
en allò que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de 
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin 
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims a càrrec del benefici 
que aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests serveis 
 
4.- Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de 
Catalunya per al seu coneixement i efectes. 
 
 
 
3.- MOCIO DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ 
 
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 29,00% de la 
població registrada a l’atur d’Osona és major de 55 anys, amb escasses 
perspectives de recuperació d’una activitat laboral amb garanties després de 
perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves 
trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és 
essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les 
de protecció per desocupació.  
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més 
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 51% del total 
d’atur de molt llarga durada de la comarca, és evident que en poc temps gran 
part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un 
d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una 
futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el 
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de 
cotització.  
 
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis 
per desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit 
en reduir la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones 
beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els 
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que 
es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 
anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de 
cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de 
la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.  
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per 
desocupació ha prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions 
per desocupació, entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament a les 
persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un 
col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar- les als 
marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de 
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jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de 
cotització.  
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació 
d’aquelles persones que són expulsades del mercat de treball en edats 
pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació 
més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats 
individuals.  
 
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest 
col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues 
familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi 
de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de 
jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context 
on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui 
o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al 
càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de 
cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de 
cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè 
hauran d’anticipar les seves jubilacions.  
 
Gairebé 6 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys a Osona o bé 
cobren un subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima 
d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest 
col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social. 
 
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment 
important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al 
sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, per unanimitat dels presents  
acorda donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, 
anomenada “Garantia + 55” i que significa:  
 
1) Crear la prestació "Garantia +55" per a les persones de més de 55 anys que 
es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i 
hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació 
serà una proposta integral i que contempla:  
 
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent  
 
b. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització 
en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació 
durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions 
de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.  
 
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per 
la Carta Social Europea.  
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3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de 
protecció. Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-
ho amb la col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i 
millorar les inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les 
prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no).  
 
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, 
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem 
millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.  
 
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions 
d’inserció i de formació amb continguts reals. 
 
 
 
2.- INFORMACIONS 
 
1.- Secretària Interventora:  
Informar que el període mitjà de pagament del tercer trimestre és de 38,30 dies. 
 
 
2.- Montserrat Juvanteny: 
Informar referent a les taxes, hi ha l’ICIO i fins ara hi havia una sèrie de bonificacions, 
haureu vist que això no hi pot figurar i des de la regidoria de promoció econòmica 
intentarem compensar-ho obrint una línia d’ajuts de cara al pressupost 2016. 
 
 
 
3.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Voldríem demanar-vos per l’estat de la nova biblioteca que l’antic equip de govern 
va deixar lligat i emparaulat. Ens agradaria saber si s’han fet els passos necessaris per 
disposar en propietat d’aquest espai? 
 
Respon l’Isaac dient: El projecte de biblioteca si hi era no l’hem vist, el que hi havia era 
una subvenció de la Diputació de Barcelona per la compra d’aquest espai. El que 
estem fent és tots els tràmits corresponents això. Segueix viu i vigent, però per 
aspectes burocràtics, coses que no estaven fetes i fem ara, però hi seguim sent a 
sobre. Cada vegada que anem al centre de la gent gran ens ho recorda i el compromís 
segueix estant igual de vigent. 
 
 
2.- Jordi Bruch:  
Un altre tema per veure en qui estat es troba el projecte de senyalització del poble? 
 
Respon la regidora Glòria Borralleras: Vem trobar un projecte mig començat, ens hem 
reunit un parell de vegades i estem apunt d’acabar. S’ha de canviar algun pictograma i 
algun que s’ha de canviar de lloc, però hi estem treballant. 
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Intervé l’Alcalde: Com ha dit la regidora s’està fent quan la brigada pot i l’altra part és 
la senyalització exterior i vem tenir una reunió amb la Generalitat perquè la 
senyalització pogués ser millor. 
 
Intervé la regidora Montse Juvanteny: Com a regidora de turisme també vem fer una 
revisió dels béns turístics de quins es senyalitzen i quins no. És un projecte comú amb 
la Glòria i vem buscar un referent tècnic perquè fes el seguiment, ja que pot semblar 
un projecte senzill, però té certa complexitat. 
 
 
3.- Jordi Bruch:  
Com es troben les obres de subministrament del gas natural? En el darrer ple ja us 
vem passar les inquietud dels veïns i constatem la falta de seguiment de les obres i 
costa d’entendre que alguns carrers estiguin les rases obertes fins a 20 dies. En una 
reunió amb les 3 parts se’n va despendre un acord per que quan s’obrís un carrer 
s’havia de tancar just acabar. També es va acordar fresar fins a la vorera  i no només 
el forat just, i en molts casos hi ha una franja. 
 
Respon la regidora Gloria Borralleras: Sí, hi estem a sobre, tant es que arriben a la 
vorera com no els carrers estan quadribarrats. Vem arribar a un acord amb ells perquè 
un cop acabin de fer tots els carrers, en aquells carrers que no arriben fins la vorera, 
per enquitranar algunes parts del poble. 
 
Més a sobre no hi podem ser, hi ha una comunicació fluida, crec que ens coordinem 
tant com podem. Ho estem fent tant bé com podem, si que hi ha el carrer Serrat del 
Sol, que ha sobrepassat els 20 dies però hem sigut tant a sobre com hem pogut. 
 
Intervé l’Alcalde dient: L’aspecte dels carrers quadribarrats, hem prioritzat que els 
carrers quedin bé de forma i el que millorem de poble global és l’empresa que fa 
aquesta obra  enquitranarà zones que fa falta.  
 
Intervé el regidor Jordi Bruch: No em refereixo només al carrer Serrat del Sol, hi ha 
molts carrers que passen molts dies amb les planxes i la gent ha de descansar. No 
intentem tirar la pilota a la vostra teulada o culpar-vos, estem dient de ser-hi a sobre i 
dedicació per solucinar-los. 
 
 
4.- Jordi Bruch:  
En referència al projecte de Cal Pelut, on públicament heu expressat que no us agrada 
l’idea d’habilitar unes places d’autocaravanes allà. Estudieu i reviseu perquè pensem 
que es bo pel poble. Aquest projecte va lligat a una subvenció del Consell Comarcal 
d’Osona de 220.000 que ja estan concedits. Si no es fa Prats perdria una important 
subvenció i de retruc altres municipis. Us demanem que assumiu aquest compromís 
que pensem que potser molt profitós pel poble. 
 
Respon la regidora Montse Juvanteny dient: Sobre l’àrea de les autocaravanes és 
voluntat de l’equip de govern. Quan vem començar a treballar amb l’ubicació ja hi 
havia l’existència d’aquest projecte era en l’hort de Cal Pelut, i ens va sorprendre 
perquè allà sempre se’ns havia dit que hi hauria un espai de zona verda.  
 
La Generalitat ha resolt la subvenció hi ha una part del projecte subvencionat en l’hort 
de Cal Pelut, hem dit que allà potser no és el millor lloc perquè hi ha força raons 
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tècniques que perquè allà no compleixi bé els requisits ja que hi ha mercat el 
diumenge, i l’accés seria difícil. El que fa l’equip de govern és buscar una solució i hem 
parlat amb el Consell per seguir rebent la subvenció però amb una modificació del 
projecte, amb un canvi d’ubicació que ja tenim definida però tècnicament ens ho han 
de verificar. I no deixar perdre cap subvenció. 
 
 
5.- Jordi Bruch:  
En referència al POUM, ja que no fa massa dies que es va aprovar. Discrepem de la 
valoració de l’equip de govern i defensem la feina feta i els resultats d’aquest POUM. 
Es evident que ha sigut un procés llarg i feixuc, molt tècnic i  burocràtic, però finalment 
s’ha aconseguit un resultat negociat amb tothom i molt beneficiós pel municipi de 
Prats. I recordem que al poble li ha costat poc més de 20.000€ aquest POUM i entre 
altres ha aconseguit 140.000€ de l’acord amb Trumple, més de 19.000m² de terrenys 
per terrenys municipals, la casa de Cal Bernat, el terreny de Cal Pelut, el Teatre 
Orient, terrenys industrials a Cal Monjo, l’espai de l’Escola Bressol, l’obertura del 
Mestre Pecanins. Per tant creiem que és molt beneficiós pel municipi. 
 
Respon l’Alcalde dient: El tema de costos, el que li costa al municipi de Prats, però no 
deixen de ser recursos públics els que hi destina la Diputació o la Generalitat, per tant 
no és cert que ha costat 20.000€ sinó que ha costat més de 90.000, això si pagats per 
administracions superiors.  
 
Totes aquestes coses que has anomenat s’han aconseguit a partir de convenis 
bilaterals malgrat s’aprovi en el POUM. Defenseu la feina i dius que són molt bons pel 
municipi, i demanaria arguments per dir que són bons pel municipi. 
 
Respon el regidor Jordi Bruch: El primer 140.000€ per l’acord de Trumple. Continua 
l’Alcalde dient: això no es gràcies al POUM és gràcies a un conveni. 
 
Com jo he dit hem passat del POUM de la vergonya al POUM que m’ha fet passar 
vergonya, perquè amb urbanisme hi va haver un parell de situacions que s’havien 
d’explicar i no hi estaves ben favorablement. I llavors et diuen perquè no el revoques, 
perquè revocar vol dir començar de nou un procés que ha costat prop de 100.000€ a 
les arques publiques, perquè encara que revoquis el POUM hi ha 6 convenis 
específics signats entre Ajuntament i propietat i el farem, positius de mena ens 
empassem la vergonya i agafem aquesta eina urbanística municipal i al posarem a 
disposició, tant com puguem, de la gent del municipi i en traurem tot el suc que 
puguem. 
 
 
6.- Jordi Bruch:  
Com estan projectes que l’antic equip havia deixat pendents d’execució. El PP2, el 
dipòsit d’aigües, el carrer Major o el terra del pavelló. 
 
Respon la regidora Glòria Borralleras: Al PP2 hi treballem ara, podrem fer reunions 
aviat amb els veïns però primer ho havíem d’estudiar nosaltres. I el dipòsit d’aigües hi 
havia una subvenció que la dona al PUOSC i la paguen al cap de 2 o 3 anys de 
construir els dipòsit i de moment s’ha desestimat poder-ho fer.  
 
Continua la regidora Montse Juvanteny: El que volem l’equip de govern és allargar el 
projecte cap al carrer del Mercat. Potser no es farà tot en una fase d’execució però si 
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que volem redefinir el projecte i buscar fonts de finançament. Continua l’Alcalde dient: 
Es va fer una reunió amb els veïns, perquè allà cal fer obres per la canalització del gas 
i es va decidir que es faria la canalització del gas quan es remodeli el carrer i no dues 
vegades. 
 
Pel que fa el terra del pavelló, em vaig reunir amb el Diputat provincial d’esports i no hi 
ha cap subvenció donada. Ara per convicció i per necessitat, perquè el terra està fatal 
estem buscant recursos. 
 
 
7.- Jordi Batriu:  
M’agradaria fer esment del procés que ha viscut l’Escola de Música, aquest últim mig 
any, perquè l’equip de govern no va mostrar cap voluntat de la continuïtat del que fins 
les hores era el director. Volem constar que setmanes abans de les eleccions l’actual 
alcalde amb una reunió amb el mateix director va expressar que el que funcionava no 
calia tocar-ho. Per permetre la continuïtat del director, sobre la taula hi havia diferents 
possibilitats, perfectament legals que permetien ser regidor i director de l’escola. Però 
ben aviat vem veure que hi havia una voluntat política per prescindir del director. 
Pensem que hauria estat més senzill anunciar que prescindiu de la figura del director 
explicant les coses tal com són. 
 
 
Des del grup de convergència volem felicitar a la nova direcció de l’escola li desitgem 
molta sort i encerts. Les nostres discrepàncies amb la gestió de l’equip de govern no 
han d’alterar el normal funcionament del valuós servei educatiu.  
I com que ens preocupa l’escola volem manifestar, que actualment l’escola té menys 
alumnes i ha augmentat el personal. Creieu que aquesta línia pot anar bé 
econòmicament? 
 
Respon l’Alcalde: A mi em sorprèn que el grup de convergència torni a treure aquest 
tema. L’equip de govern no va prescindir de ningú. Quan vem entrar la direcció de 
l’escola no existia, perquè el passat director va escollir ser regidor enlloc de director. Hi 
havia opcions per compatibilitzar les dues coses, com passar la direcció a la fundació 
Dr. Grau i aquest contractés al Jordi. Però vem dir que aquest tipus de decisions no les 
assumíem i es va obrir un procés que va guanyar la Laia Pujol. 
 
Es cert que és un servei deficitari i costos i això ens fa prendre la decisió de 
comarcalitzar l’escola perquè creiem que permetria millorar aspectes. Ara tenim una 
línia educativa establerta i lamento que algú pensi que és una decisió política quan la 
decisió va ser la del passat director i no de l’actual equip de govern. 
 
Intervé la Iolanda dient: la matricula es oberta tot l’any i actualment hi ha 77 alumnes 
matriculats. I en una escola també és molt important el projecte educatiu, continuarà la 
banda municipal i l’obertura de l’escola. 
 
 
8.- Jordi Batriu:  
Una altra qüestió que ens ha preocupat és l’acomiadament de l’anterior directora de 
l’escola bressol municipal, a una setmana d’acabar el curs i s’ha iniciat el curs amb la 
mateixa situació. I us demanem si una escola pot funcionar sense direcció. 
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Respon la Iolanda Roset: L’escola no va funcionar sense direcció sinó que una de les 
treballadores va assumir les tasques i es va comunicar a inspecció mentre es feia el 
procés per la contractació de la mestra i directora. 
 
Continua l’Alcalde: La nova direcció sorgeix d’un procés obert, que ha suposat més 
temps del previst perquè es va presentar molta gent i ja us hem informat 
detalladament. Ara mateix té un bon funcionament i estem molt contents i aprofito per 
felicitar la tasca de la regidora. 
 
 
9.- Ariadna Ponsa 
En l’àmbit cultural Prats ha tingut un fort creixement en tot el que fa referència a les 
seves festes i part de l’èxit és gràcies a la Comissió de Festes i tot i tenir un 
pressupost cada vegada més ajustat hi hagut unes festes més concorregudes. Però 
sembla que això no ha agradat a l’equip de govern. Després de reunions aquesta 
comissió probablement deixarà de treballar pel poble. Pensem que prescindir 
d’aquestes persones és donar un pas enrere ja que amb diàleg s’hauria pogut 
resoldre. 
 
Nosaltres volem reconèixer i agrair a tota aquesta gent tota aquesta bona feina que 
han vingut fent. Gràcies haver dedicat part d’aquests últims anys a col·laborar pel 
poble. 
 
Ens preguntem si era tant difícil reconèixer la feina feta? Calia posar tots els pals a les 
rodes per convidar-los abandonar? 
 
Respon la regidora Montse Juvanteny: Des de l’equip de govern sempre hem 
reconegut la bona tasca i la feina feta de la Comissió de festes. Dir que es prescindeix 
d’un grup de persones em sembla una mica fort, perquè en un poble tots i tenim 
cabuda i tots som necessaris. La Comissió ens va dir que finava la seva activitat i com 
has dit la comissió hi ha 30 o 40 persones, i una part d’aquestes tenen ganes de fer 
coses pel poble i en altres àmbits o en una comissió podran portar a terme la seva 
activitat. 
 
 
10.- Mercè Perernau 
Voldria fer constar el tracte que ha rebut Càrites, concretament el Banc d’Aliments, per 
part d’aquest equip de govern que no ha volgut deixar una part de les antigues 
instal·lacions del CAP quan l’anterior equip havia dit que es podria utilitzar. 
 
El Banc es va posar en contacte amb el nou Alcalde per informar-lo de la manca 
d’espai i problemes de logística i fer una petició formal del nou local. Des del primer 
moment ja gairebé es va negar aquest espai. Els voluntaris s’han presentat 
reiteradament a l’Ajuntament per demanar com està el tema i l’Alcalde i la regidora 
diuen que buscaran un lloc que puguin estar bé. 
 
Passa el temps i hi ha més insistència per part de Càrites i la resposta és que estan 
buscant. Els col·laboradors van manifestar que si no es desencallava el tema ho 
deixarien i la resposta va ser: “Un o altre ho farà”, però ningú no es mereix aquesta 
resposta. 
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Abans de dir un no rotund cal conèixer més de Càrites i Banc d’Aliments i haver-se 
relacionat més amb la gent que necessitem de tots. Per tant, en aquest moment i amb 
aquest tema us dono un suspens. Creiem que aquesta actitud no respon a “Tots som 
poble” com ens voleu fer creure. 
 
Respon l’Alcalde: “El lleig, molt lleig” que vaig dir per anar als altres ajuntaments del 
Lluçanès, ja que hem de remar cap a la mateix a direcció, hauria sigut més bonic anar 
de la mà. Em fa avergonyir l’ús polític que es fa d’aquest cas, perquè és un tema molt 
sensible. El que també em fa avergonyir és que la persona titular de la regidora que en 
els últims anys no va solucionar el tema de l’espai del banc d’aliments. El tema de que 
ja anireu al CAP es va dir a unes quantes entitats. Volem una solució definitiva i bona 
per tots. 
 
Intervé la regidora Anna Plans dient: Va ser la primera reunió que vaig fer com a 
regidora per tal d’entomar el problema. Primer vem visitar el local i vem veure que el 
lloc no era adequat i en el primer moment ja vem dir que el CAP no preveiem que hi 
hagués el servei del rebost. Hem buscat espais i hem fet reunions locals i amb el 
consorci d’Osona de serveis socials. Finalment s’ha trobat l’espai adequat a l’antiga 
Caixa de Manresa que hi ha un conveni de lloguer. S’ha ofert al Banc d’Aliments i està 
a les seves mans voler-se traslladar i s’ha ofert tota l’ajuda que necessitin. 

 
  
 
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      La secretària-interventora, 
L’alcalde 
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