ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm.: 2/2016
Caràcter: ordinari
Data: 27 d’abril de 2016
Horari: 20,30h a 21,40h
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen :
Isaac Peraire i Soler
Montserrat Juvanteny i Canal
Anna Plans i Canal
M Glòria Borralleras i Soler
Montserrat Perernau Casals
Jordi Bruch i Franch
Mercè Perernau i Borralleras
Jordi Batriu i Font
Ariadna Ponsa i Sala
Judit Boatella i Cortina

alcalde
regidora
regidora
regidora
regidora
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora

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

regidora

La Secretària-Interventora
Anna Clària i Vila
Ordre del dia
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació de l’acta de Ple anterior.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia
3.- Donar compte de les Juntes de Govern
4.- Ratificació decrets alcaldia 9/2016
5.- Devolució Aval
6.- Aprovació conveni SAIAR
7.- Aprovació aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals de
l’exercici 2017
8.- Aprovació modificació de crèdit 3/2016

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

I.- PART RESOLUTIVA
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada per l’Ajuntament en ple el diea:
- 24 de febrer de 2016
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda aprovar-la íntegrament.

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

Decret núm. 10/2016 de data 18 de febrer de 2016 – Autorització segregació i
divisió horitzontal.

-

Decret núm. 11/2016 de data 22 de febrer de 2016 – Autorització trasllat despulles
nínxol.

-

Decret núm. 12/2016 de data 24 de febrer de 2016 – Reclamació patrimonial.

-

Decret núm. 13/2016 de data 26 de febrer de 2016 – Autorització pas municipi
trobada de vehicles clàssics.

-

Decret núm. 14/2016 de data 1 de març de 2016 – Autorització col·locació placa
de gual.

-

Decret núm. 15/2016 de data 1de març de 2016 – Autorització pas III raid Hípic de
Sant Feliu Sasserra.

-

Decret núm. 16/2016 de data 3 de març de 2016 – Autorització segregació i
divisió horitzontal.

-

Decret núm. 17/2016 de data 4 de març de 2016 – Autorització pas pel municipi
de la IV Marxa Cicloturista Judré Riuprimer.
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-

Decret núm. 18/2016 de data 4 de març de 2016 – Aprovació liquidació del
Pressupost municipal de l’exercici 2015.

-

Decret núm. 19/2016 de data 7 de març de 2016 – Denegació creació d’una nova
llicència de taxi.

-

Decret núm. 20/2016 de data 8 de març de 2016 – Autorització pas de la V
Trenca-Pedals.

-

Decret núm. 21/2016 de data 17 de març de 2016 – Autorització col·locació placa
de gual.

-

Decret núm. 22/2016 de data 23 de març de 2016 – Aprovació bases convocatòria
pel nomenament de funcionari plaça tècnic de l’administració especial.

-

Decret núm. 23/2016 de data 23 de març de 2016 – Sol·licitud a l’ORGT
compensació IBI 2016.

-

Decret núm. 24/2016 de data 23 de març de 2016 – Sol·licitud a l’ORGT
compensació IBI 2016.

-

Decret núm. 25/2016 de data 23 de març de 2016 – Sol·licitud a l’ORGT
compensació IBI 2016.

-

Decret núm. 26/2016 de data 24 de març de 2016 – Sol·licitud a l’ORGT
compensació IBI 2016.

-

Decret núm. 27/2016 de data 24 de març de 2016 – Sol·licitud a l’ORGT
compensació IBI 2016.

-

Decret núm. 28(2016 de data 24 de març de 2016 – Sol·licitud a l’ORGT
compensació IBI 2016.

-

Decret núm. 29/2016 de data 1 d’abril de 2016 – Autorització llicència d’obres.

-

Decret núm. 30/2016 de data 4 d’abril de 2016 – Concessió targeta d’aparcament
per a persones amb disminució, en la seva modalitat de titular no conductor.

-

Decret núm. 31/2016 de data 13 d’abril de 2016 – Incoació procediment d’ordre
d’execució de la neteja de finca.

-

Decret núm. 32/2016 de data 13 d’abril de 2016 – Sol·licitud a l’AOC que es doni
d’alta la plataforma d’accés a les dades sobre la inexistència d’antecedents
penals.

-

Decret núm. 33/2016 de data 14 d’abril de 2016 – Autorització activitat
d’assessorament fiscal.

3

-

Decret núm. 34/2016 de data 18 d’abril de 2016 – Aprovació expedient
modificació de crèdit 2/16.

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 3 de febrer de 2016.

-

Acta de la Junta de govern del 17 de febrer de 2016.

-

Acta de la Junta de govern del 2 de març de 2016.

-

Acta de la Junta de govern del 15 de març de 2016.

-

Acta de la Junta de govern del 6 d’abril de 2016.

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

4.- RATIFICACIÓ DECRET 9/2016
Vista la resolució d’Alcaldia 9/2016 de data 17 de febrer de 2016 de retorn de
l’aval a l’Ingenieria Constructora Manresana SL (ICMAN), que literalment diu
així:
“DECRET NÚM. 9/2016
Vista la sol·licitud presentada per Gonzalo Murcia Serrano en representació de
Ingeniería Constructora Manresana SL (ICMAN) de devolució de la garantia de
les obres: “Actuació urbanística “UA7” i obres complementàries a l’àmbit del
PP2”, que va dipositar per mitjà d’aval bancari de l’entitat “Caixabank”, amb
número del Registre Especial d’Avals número: 9340.03.1577261-52, per un
import de 11.050€
Vist l’informe favorable de data 10 de febrer de 2016 de l’arquitecte director
Ferran Besa i Subirats.
Atès que en data 29 de gener de 2014, es va signar l’acta de recepció de l’obra
en la qual es manifesta que aquesta es trobava acabada en total conformitat
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amb les prescripcions tècniques i administratives, degudament aprovades que
van servir de base per a la seva contractació i execució, així com s’esmentava
que l’obra s’entregava en bon estat i apta per a la seva utilització.
Que transcorregut més de dos anys des de la recepció de l’obra sense que
s’hagi apreciat cap defecte;
Vist que ha finalitzat l’objecte pel qual s’havia constituït la garantia,
RESOLC:
Primer.- Retornar l’aval número: 9340.03.1577261-52, per un import de 11.050€,
a Ingeniería Constructora Manresana SL (ICMAN).
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la part interessada.”

l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta el següent
ACORD:
Únic.- Ratificar la resolució d’alcaldia 9/2016 de data 17 de febrer de 2016, tal
com més amunt es transcriu.

5.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ AVAL
Vista la petició presentada per Adolf Sotoca en representació de CSA
Carracedo – Sotoca Arquitectos SCP en que sol·licita la de devolució de la
fiança que va presentat per la redacció del POUM de Prats de Lluçanès i que
va dipositar per mitjà d’aval bancari de l’entitat Caja de Arquitectos S. Coop. de
Crédito, amb número del Registre Especial d’Avals número: 28377/07, per un
import de 2.884,68€
Atès que d’acord amb el contracte signat en data 13 de març de 2007 i la
modificació del contracte de 1 de setembre de 2009, la finalització dels treballs
acaba amb el lliurament del document per l’aprovació definitiva i aquesta ja
està presentada.
Vist que ha finalitzat l’objecte pel qual s’havia constituït la garantia,
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta el següent
ACORDS:
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Primer.- Retornar l’aval número: 28377/07, per un import de 2.884,68€, a CSA
Carracedo – Sotoca Arquitectos SCP.
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la part interessada.

6.- APROVACIÓ SOL·LICITUD DE CONVENI NOU DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE
LLUÇANÈS PEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT GRAN EN
L’ÀMBIT RURAL
Vist el conveni subscrit entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del
Departament de Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per a la prestació del Servei d’Atenció
Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural a Prats de Lluçanès, en data 15 de juliol
de 2010.
Atès que aquest conveni no pot ser prorrogat anualment.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de Conveni Nou per a l’any 2017 del Conveni
interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès de 14 places de
servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural per a l’any 2017.
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura del conveni esmentat.
Tercer.- Trametre aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé el regidor Jordi Bruch dient: Sabem que el
conveni és per 14 places i es per saber si estan totes ocupades o n’hi ha menys?
Respon la regidora Anna Plans dient: Actualment hi ha 11 places ocupades. I a la
pàgina web hi ha una memòria penjada del centre de dia.

7.- APROVACIÓ APLICACIÓ DE COEFICIENTS D’ACTUALITZACIÓ DE
VALORS CADASTRALS DE L’EXERCICI 2017.
Vista la comunicació presentada per la Gerència Regional del Cadastre de
Catalunya – Barcelona en data 30 de març de 2016, amb registre d’entrada
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número 693, en que informen que el coeficient d’actualització dels valors
cadastrals que correspondria al nostre municipi és de l’1,08.
Vist que aquesta mesura permet apropar els valors cadastrals a l’entorn del
50% del valor de mercat.
D’acord amb el que estableix l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari, aprovat per Real Decret 1/2004, de 5 de març, per a l’increment a
efectes de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’aplicació del coeficient d’actualització de valors cadastrals
per l’exercici 2017.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Gerència Regional del Cadastre de
Catalunya - Barcelona.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé el regidor Jordi Bruch dient: Hem estat
parlant amb el grup i amb secretaria i veient que l’any passat Prats va patir la
regularització donada pel Cadastre i va afectar a bastanta gent. Entenem que
l’aproximació del valor cadastral és bo fer-la, proposaríem que aquest any seria millor
no fer aquesta aproximació, perquè ja venim d’un augment bastant gran. Havíem
demanat a secretaria si aquest coeficient proposat pel Cadastre havia de ser aquell o
podia ser un altre i ens han dit que no, ha de ser aquell o cap.
Respon l’Alcalde dient: En aquest cas, crec que el que és millor és aprovar-ho per no
patir-ho tant l’any que ve. D’aquesta manera s’actualitzen els valors dels contribuents.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Entenem que això és així, i s’ha de fer
paulatinament cada any, però venim d’una regularització forta.
Continua l’Alcalde dient: El que vem fer en els pressupostos del 2016 ja vem jugar, per
dir-ho col·loquialment amb aquest canvi, per tant el que podrem jugar és amb el
coeficient que fixarà l’ajuntament pel 2017. El que podem fer es aprovar aquest
coeficient, però quan s’aprovi el de l’ajuntament revisar-ho per apaivagar el cop. Per
tant haurem de treballar bé quin és el coeficient que fixa l’ajuntament pel 2017.

8.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2016
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.
Vist l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir i l’informe d’intervenció favorable.
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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 membres de CIU adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número
3/2016, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat
amb baixa d’altres aplicacions, nous ingressos i romanent de tresoreria, d’acord
amb el resum següent:

DESPESES
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA
3371,131,00
920,160,00
151,640,01
231,227
334,25
3371,221,10
3373,212
3261,215
3261,219
3421,212
1532,635

PREVISIÓ
ANTERIOR
13.432,91
138.000,00
7.118,20
10.000,00
1.600,00
200,00
1.500,00
400,00
500,00
3.500,00
1.000,00

CONCEPTE
Joventut. Pla ocupació
Adm. General. Seguretat Social
POUM
Acció social. Treball altres empreses
Edició calendaris
Casal del jovent. Productes neteja
Hotel d'entitats
Escola Bressol. Manteniment
Escola Bressol. Immobilitzat material
Piscina i pistes de tennis. Manteniment
Vies Públiques. Mobiliari

SUPLEMENT CONSIGNACIÓ
CRÈDIT
DEFINITIVA
11.250,00
24.682,91
9.226,74
147.226,74
4.765,00
11.883,20
4.200,00
14.200,00
850,00
2.450,00
300,00
500,00
1.500,00
3.000,00
2.100,00
2.500,00
500,00
1.000,00
7.100,00
10.600,00
27.600,00
28.600,00

Gronxadors 8400 / Bancs 2000 / Passeig 9200
Xarxa Pl. PPCC 3000 / senyalització i reductors
5000

3373,640
432,610

Redacció de projectes
Autocaravanes
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

10.138,68
16.135,00

15.000,00
22.000,00
106.391,74

25.138,68
38.135,00

B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA
163,131,00
330,131,00
1623,226,02
1623,227
1722,21
3261,22

CONCEPTE
Neteja viària. Pla ocupació
Cultura. Pla ocupació
Campanya PAP
Tractament de residus
Protecció i millora del medi
Escola Bressol. Material oficina
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SUPLEMENT
CRÈDIT
8.400,00
10.500,00
5.000,00
50.000,00
4.000,00
500,00

3261,227
1622,221
1532,632
1532,633
231,622
3421,633
3423,633
920,619

Escola Bressol. Serveis professionals
Deixalleria.Contenidor, eines
Enquitranat de carrers
Barana 5 de febrer
Remodelació espai Darp i Serveis Socials
Millores entrada pista de tennis i pàdel
Xarxa Camp de Futbol
Tanca Cal Bach
TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

13.750,00
5.000,00
40.000,00
2.200,00
12.000,00
3.550,00
2.300,00
8.000,00
165.200,00

INGRESSOS
A) NOUS INGRESSOS
PARTIDA

CONSIGNACIÓ
NOVA
ANTERIOR
CONSIGNACIÓ
2.900,00
4.080,00
12.868,34
39.376,74
59.225,08

CONCEPTE
Subvenció Diputació
Assegurances
Subvenció Dipu - Escola bressol
Subvenció Dipu - Plans d'ocupació
TOTAL NOUS INGRESSOS

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

B) BAIXA D'APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
10.138,68
5.000,00
160.000,00 €

PARTIDA
CONCEPTE
911
Préstec a ll/t sector públic
1621,226,02 Campanya PAP
1621,227
Recollida
TOTAL BAIXA

BAIXA
10.138,68
5.000,00
50.000,00
65.138,68

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
0,00
0,00
110.000,00

C) ROMANENT DE TRESORERIA
PARTIDA
870,00

CONSIGNACIÓ
NOVA
ANTERIOR
CONSIGNACIÓ
0,00
167.505,34
167.505,34

CONCEPTE
Romanent de tresoreria
TOTAL ROMANENT

Nous ingressos
Total baixa préstec
Baixa altres aplicacions
Romanent de tresoreria
TOTAL RECURSOS DE FINANÇAMENT
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-

59.225,08
10.138,68
55.000,00
167.505,34
271.591,74

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
167.505,34 €

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 acord intervé l’alcalde dient: Aquesta modificació suma un
total de 271.591,74€. En la que s’inclou un pla d’ocupació per joventut, acabar de
pagar la finalització del POUM, mobiliari per la via pública, redacció de projectes,
augment de la partida per les autocaravanes, també un pla d’ocupació per la brigada i
un tècnic de cultura i educació, per l’enquitranat de carrers, una barana al 5 de febrer,
d’adequació de l’espai per l’oficina de serveis socials i el DARP, i millores entre la pista
de pàdel i tennis.
S’ingressarien diners per subvencions de la Diputació de Barcelona, també
d’assegurances, la baixa de partides i la resta, 167.000€ del romanent de tresoreria.
Aprofito aquí per explicar que s’han destinat 7.100€ per la piscina, crec que en el
passat ple ja ho varem anunciar, que la piscina cal una inversió perquè ha fet tres
campanyes i surten peces i algunes deficiències. Després dels estudies, informes
tècnics i visitar-ho amb els constructors s’ha fet un acord en que l’ajuntament assumeix
un terç del cost de la inversió i la constructora els altres dos terços.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Tenim clars que els plans d’ocupació estan
sufragats per la subvenció de Diputació. El tema de l’hotel d’entitats que s’incrementa
amb 1.500€ més a raó de que són? Respon l’Alcalde dient: per la redacció del projecte
de l’hotel d’entitats.
Continua el Jordi Bruch dient: Els altres 15.000€ que s’han afegit per la redacció de
projectes que són? Respon l’Alcalde dient: Es possible que anem fent alguns
projectes, com el del Club de Jubilats o potser el projecte del DARP, però finalment
això ho assumeix el departament d’agricultura. No tots els diners estan destinats però
al obrir partida es va deixar més dotació pressupostària.
El regidor Jordi Bruch demana: Per l’edició dels calendaris també varia de la meitat del
que estava pressupostat. Respon l’Alcalde dient: Preveiem un preu i finalment ha sigut
un altre, més car del que havíem previst.
Continua el regidor dient: Amb l’enquitranat dels carrer marxen 40.000€, aquests
diners són a més a més del que està previst que facin els del gas?. Respon l’Alcalde:
Aquests diners són a part de tot l’entramat de tractes del gas. D’aquests 40.000€ n’hi
ha 28.000 destinats al voral de l’avinguda Pau Casals i el carrer Hospital. I queden
diners per fer-ne altres. Una de les obres que fa el gas ha començat avui, la vorera de
Cal Santiago, les altres seran pel següent exercici. Intervé el regidor Jordi Bruch dient:
Parlant d’aquesta vorera els arbres del carrer del Pont s’han arrencat i es preveu que
n’hi hagi? Respon la regidora Glòria Borralleras: Pel tema dels arbres ho van mirar els
tècnics i no van veure viable salvar-los, perquè tenen molts anys. S’han tret tots, i se’n
posaran 8 d’una altra espècie.
Intervé el regidor Jordi Batriu dient: En la campanya del porta a porta s’hi destinen
5000€ i ens van dir que estava previst que s’iniciés el mes de maig, però personalment
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se’m va informar que es posposava. No sé si ja s’ha informat a la població que es
posposava i si no es té la data potser no cal destinar aquests diners. Respon la
regidora Glòria Borralleras dient: El porta a porta no el començarem ara sinó que ho
deixarem de cara al mes de setembre. No ho fem ara perquè hi ha molts pobles del
Lluçanès amb el mateix interès i hem preferit primer treballar conjuntament amb els
altres pobles i estudiar diversos models de porta a porta.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: El que es evident es que es tiba de romanent són
167.000€ que gairebé és un 30% del total. El que veiem sense ser un projecte gran,
sinó amb moltes coses petites ens mengem molt del romanent. I no hi ha previsió que
aquests diners arribin per via de subvencions, per tant més que res que estiguem
alerta que són molts diners. Respon l’Alcalde dient: Intentem fer un ús responsable
dels diners, però aquests diners també són per això, perquè el poble els reinverteixi.
Continua el regidor dient: En la partida de 27.600€ de mobiliari si ens podeu explicar el
9.000 i pico del Passeig i dels bancs, que feia molts anys que no s’havien comprat i
que sempre es buscaven de subvencions. Respon la regidora Glòria Borralleras dient:
Aquí s´inclou la pilona, els comandaments i la instal·lació que val 7.430, pensem que si
es fa s’ha de fer ben fet. També hi ha les taules de ping-pong, la taula de jocs i la
cistella de bàsquet. Els bancs es va decidir comprar bancs, n’hi ha de demanats a la
diputació i així podrem tirar temps i temps. Intervé l’Alcalde dient: La decisió final del
Passeig és fruit d’un procés de reflexió, de recollir impressions i fer una reunió amb els
veïns i veure quins usos pot tenir aquest vial. Això també va acompanyat d’adequar
altres espais la plaça de països catalans, el jardí del Dr. Grau i ens hem emplaçat amb
els veïns que d’aquí mig any valorarem el canvi aquest del Passeig.

II.- PART DE CONTROL
1. MOCIONS
-

Mocions presentades pel grup d’ERC
1.- MOCIÓ DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR
SOCIAL DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DELS
FONS PROCEDENTS DEL 0,7% DE L’IRPF
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la
prestació de serveis sovint públics d’atenció a les persones. Aquestes
entitats aporten un valor afegit, que per la seva naturalesa civil han ajudat
històricament a innovar i a generar noves demandes ciutadanes d'atenció
social i de salut. La seva naturalesa de base ciutadana, així com la seva
vocació social, comunitària i no mercantil, ha generat una confiança
ciutadana vers un teixit assistencial de primer ordre en àmbits on
l’Administració no arriba directament. Milers d’entitats del tercer sector
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social realitzen a Catalunya un esforç diari i constant en l’atenció i defensa
de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen.
En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats,
Catalunya ha manifestat sempre la seva voluntat de gestionar els fons
provinents del 0,7% per a programes socials, d’acord amb les competències
exclusives que li atorga la Constitució Espanyola en l’àmbit de les polítiques
socials. En el transcurs dels últims anys Catalunya ha aportat el 25% de la
recaptació estatal del 0,7% del IRPF per a fins socials, però només en rep
anualment el 14% en forma de programes socials que tenen lloc en territori
de Catalunya. Això significa que el conjunt d’entitats catalanes deixi de
rebre aquest any un total de 26,5 milions, amb la conseqüent pèrdua
d’ajuda i oportunitats per als nostres conciutadans més vulnerables.
En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el
Constitucional havien dictat sentències dient que l’Estat no és competent
per gestionar i distribuir aquestes subvencions, sinó que ho han de fer les
Comunitats Autònomes. Tot i això, el passat 17 de març, el Tribunal
Suprem, ha desestimat un recurs contenciós-administratiu de la Generalitat
de Catalunya contra el Reial decret que regula el sistema de repartiment
estatal del de fons a les entitats socials mitjançant el 0,7% de l’IRPF. La
sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, contradiu
les 13 sentències anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem
que donaven la raó a la Generalitat en aquest tema.
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més
de 3.000 entitats socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que
suposarà que una seixantena d’entitats socials catalanes quedin excloses
de la recepció de fons de l’IRPF, ja que el model actual limita la distribució
d’aquests ajuts a les entitats que siguin d’àmbit estatal, deixant fora les que
actuen només en l’àmbit local o autonòmic i perjudicant les i els usuaris a
qui atenen.
Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que
en les darreres convocatòries l’Estat va eliminar el concepte d‘assistència
social” de les bases de les subvencions per esquivar aquestes sentències
desfavorables del Constitucional i del Suprem, malgrat que és evident que
el conjunt de les entitats beneficiaries d’aquestes subvencions es dediquen
a l’assistència social, i que els projectes subvencionats tenen tots relació
amb l’assistència social, un matèria de competència exclusiva de les
Comunitats Autònomes.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya - AM
a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès proposa d’adopció dels següents
ACORDS
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Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de
març de 2016, que desestima el recurs presentat per la Generalitat de
Catalunya en què reclamava la gestió dels fons procedents del 0,7% de
l’IRPF per a finalitats socials; així com el nou sistema de gestió dels fons a
càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit local i autonòmic i a donar
suport a totes les accions que pugui emprendre la Generalitat en la defensa
de les seves competències.
Segon. Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del
municipi i de Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la
garantia dels drets socials.
Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que
perjudica directament a les entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el
greuge que suposa el fet que Catalunya hagi aportat en els darrers anys el
25% de la recaptació estatal del 0,7% de l’IRPF per a fins socials, però
només n’hagi rebut anualment el 14% en forma de programes socials al
territori català.
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d’entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya.
L’Ajuntament en Ple, acorda aprovar-la per unanimitat.

2.- MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA
PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el
President del Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió
Europea, Jean Claude Juncker van fer públic l'esborrany del preacord al que
van arribar per a fer front a la crisi dels refugiats. El text ha estat ratificat pel
caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats membres de la UE durant el Consell
Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses modificacions.
L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva
legalitat, moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció
internacional, sinó que a més, els Estats membres estarien cometent una greu
violació dels drets humans i de les seves obligacions internacionals ja que
l'acord adoptat amb Turquia vulnera els convenis internacionals i europeus,
ratificats pels Estats membres, que prohibeixen expressament la devolució de
persones que són objecte de persecució o víctimes de guerra.
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La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer
esforços incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a
la Unió Europea demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzat de
manera inhumana, egoista i curterminista.
La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de
Grècia, s'oferirà asil a un altre que ja estigui en territori turc té profunds
defectes tant morals com legals ja que no només deshumanitza les persones
involucrades, sinó que també va en contra del principi de la solidaritat mundial i
el sistema internacional de protecció dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a les
fronteres de la UE. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada
converteix als refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen
els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única alternativa
possible per fugir de la guerra i la desesperació.
És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i
es comprometi fermament amb l'assistència tant financera com humanitària
dels milers de persones que fugen de la guerra i el terror als seus respectius
països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la UE per tal de reubicar el màxim
nombre de refugiats possible sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi
vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats suposa un increment
poblacional del 0,2%. És possible trobar una solució a la crisi però cal el
compromís, generositat i treball conjunt de tots els Estats membres.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la
ratificació de l’acord entre la UE i Turquia.
Segon. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell
Europeu i en totes les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació
dels compromisos als que varen arribar els Estats membres de la UE el
setembre de 2015 en matèria de repartiment i acollida de refugiats entre els
estats.
Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la
unilateralitat i a obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament
el Tractat de Schengen i facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió
Europea per als refugiats de manera coordinada.
Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament
Europeu a apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració a
nivell de tota la Unió Europea.
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Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament
Europeu a obrir de manera immediata un programa amb dotació pressupostaria
suficient per tal de crear un pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i
regions europees.
Sisè. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a
Grècia per tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya,
mantes i assistència tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es
trobaran blocades a Grècia durant les properes setmanes.
Setè. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin
al nostre municipi que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge
de la llengua catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de
socialització, així com l'habitatge, entre d'altres.
Vuitè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les
persones refugiades de particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de
l'Inventari de Recursos que comparteixen els municipis de Catalunya amb el
Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar
el seu procés d'acollida i integració amb èxit amb el conjunt del país.
Novè. Buscar la possibilitat de disposar d'un habitatge de lloguer social durant
12 mesos al nostre municipi a través de l'esmentat Inventari de Recursos, per a
l'acollida d'una família de persones refugiades.
L’Ajuntament en Ple, acorda aprovar-la íntegrament.

3.- MOCIÓ REFERENT AL PROCEDIMENT DE
CADASTRAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

REGULARITZACIÓ

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten mesures tributàries
orientades a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat
econòmica, modifica la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004 introduint la
disposició addicional tercera. Procediment de regularització cadastral
2013-2016 i la Disposició addicional quarta. Valoració de les
construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions
agrícoles, ramaderes o forestals localitzades en sòl rústic.
La Direcció General del Cadastre va iniciar un procediment de regularització
que es perllongarà fins l’any 2017 i té per objecte fer aflorar les noves
construccions i les alteracions sobre construccions existents no incorporades al
cadastre.
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Com a conseqüència de l’aplicació del procediment de regularització, els
titulars de construccions regularitzades reben una notificació individual amb la
proposta de resolució i hauran de fer front a una taxa de 60 euros per immoble
en concepte de despeses de gestió i veuran incrementat el valor cadastral amb
incidència a l’Impost sobre Béns Immobles i amb efecte retroactiu de quatre
anys.
Paral·lelament la Direcció General del Cadastre també inicia el procediment
d’assignació de valor cadastral en aquelles construccions indispensables per al
desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals sense valor
assignat per no haver-se efectuat un procediment de valoració col·lectiva de
caràcter general amb posterioritat a l’1 de gener del 2006. La disposició
addicional quarta indica que, mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de
valoració d’immobles rústics, el valor cadastral s’obtindrà per aplicació de la
ponència de valors vigent al municipi.
Analitzada l’experiència de municipis que ja han estat objecte d’aquest
procediment de regularització cadastral i d’assignació de valor, hem detectat
valoracions excessives de les construccions rústiques, basades en una
ponència de valors instrumental generada automàticament per cada municipi.
Atès que el nostre municipi es troba inclòs en la resolució de 10 de setembre
del 2013 de la Direcció General del Cadastre, segons la qual el procediment
de regularització cadastral s’inicia en data 6/10/2013 i finalitza en data
30/04/2014.
Atès que la ponència de valors emprada en el procediment d’assignació de
valor cadastral a les construccions indispensables per al desenvolupament
d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, suposarà en alguns casos una
valoració molt per sobre dels valors de mercat que derivarà en un increment
patrimonial no ajustat a la realitat, amb afectació sobre diversos actes
econòmics.
Atès que el treball de camp emprat per a detectar les noves construccions i
ampliacions no incorporades al Cadastre sovint incorre en errades d’apreciació.
Atès que l’Ajuntament restarà obligat a practicar les liquidacions de l’IBI
derivades del procediment de regularització cadastral amb efecte retroactiu de
quatre anys i no pot aplicar d’ofici un fraccionament del deute tributari.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar a la Direcció General del Cadastre a que elabori una ponència
específica per als usos agrícoles vinculada al rendiment de les construccions,
ja que la disposició addicional quarta de la Llei del Cadastre Immobiliari RDL
1/2004, introduïda per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, indica que mentre
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no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el valor
cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors urbans vigent al
municipi.
Segon. Instar a la Direcció General del Cadastre a que apliqui uns coeficients
reductors per corregir la valoració cadastral excessiva de les construccions
agrícoles resultant del procediment d’assignació de valor cadastral mentre no
s’aprovi una ponència específica per als usos agrícoles.
Tercer. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat d’al·legació
per als casos d’errada material en el procediment de regularització, reclamant
la devolució de la taxa, i facilitant la tramesa conjunta d’aquestes al·legacions a
la corresponent Gerència Territorial del Cadastre.
Quart. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat per a sol·licitar
a l’Ajuntament el fraccionament del deute tributari resultant del procediment de
regularització cadastral amb l’objectiu de distribuir en diversos exercicis
l’impacte econòmic de la mesura. L’Ajuntament es compromet a regular els
aspectes necessaris per a facilitar la concessió d’aquests ajornaments.
Cinquè. Implementar les mesures fiscals a l’abast de l’Ajuntament per a
redistribuir la càrrega tributària sense incrementar la pressió fiscal global
vinculada a l’Impost Sobre Béns Immobles.
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació
de Municipis de Catalunya, a la Direcció General del Cadastre i als sindicats
agraris amb representació
L’Ajuntament en Ple per unanimitat acorda aprovar-la íntegrament.

-

Moció presentada pel grup de CIU

4.- MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU A FAVOR DE L’ESTUDI I LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA ROTONDA A LA CRUÏLLA ENTRE LA CARRETERA
DE PINÓS I LA DE SANT FELIU SASSERRA, LA CONSTRUCCIÓ D’UNS
PASSOS ELEVATS REDUCTORS DE VELOCITAT A LA CARRETERA DE
SABADELL I UNS PASSOS DE ZEBRA PER ACCEDIR A LA ZONA DE LA
CARENA DE SANT SEBASTIÀ I EL RAVAL.
L’Entrada al poble per el sector Sud, venint des de la carretera de Sant Feliu
Sasserra al nostre municipi, es fa a través de la Carretera de Sabadell, que la
componen dues llargues rectes, on el nombrós transit que hi passa a diari, sol
fer-ho a una velocitat realment elevada.
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Igualment quant se surt del poble amb direcció Sant Feliu Sasserra passa
exactament el mateix.
Tenint en compte que l’inici de la carretera de Pinós, es una carretera molt
concorreguda per gent que va a passejar i practicar esport cap a la carena de
Sant Sebastià i el barri del Raval a peu.
D’aquesta manera i atesa la necessitat de dotar el municipi de Prats de
Lluçanès de serveis que garanteixin la seva seguretat viària.
L’Ajuntament en Ple per unanimitat dels presents adopta els següents:
ACORDS
Primer.- Conformar una reunió amb els responsables municipals, els
propietaris dels terrenys i de les carreteres afectades per aquest projecte, i
redactar-ne un projecte tècnic que sigui viable.
Segon.- La creació d’una rotonda a la cruïlla entre les carreteres de Sabadell,
Pinós i Carrer Josep Cirera.
Tercer.- La creació d’unes bandes elevades a la Carretera de Sabadell amb la
finalitat de fer de reductors de velocitat, evitant així l’excés de velocitat a
l’entrada sud del Municipi.
Quart.- La prolongació de la vorera que hi ha a la part esquerra de la carretera
de Pinós, fins a l’alçada del camí de Sant Sebastià, garantint així el pas dels
vianants.
Cinquè.- La creació d’uns passos de vianants, que garanteixin el pas dels
vianants des de el municipi cap al camí de Sant Sebastià.
Sisè.- Calendaritzar tot el projecte.
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’alcalde dient: De fet aprofitem la moció per
anunciar algunes coses que volíem dir en el Ple d’avui. Allà parlem d’una zona que la
carretera Sabadell i el carrer Resclosa allò és una carretera de la Generalitat de
Catalunya i certament tenim la necessitat de reduir el trànsit. Això s’ha sol·licitat a
carreteres per posar algun pas de vianants i bandes per reduir la velocitat. La carretera
de Pinós és de la Diputació i aquella intersecció el planejament ja ho preveu com a
rotonda. Allà hi ha la situació afegida que és un lloc de pas d’anar a caminar cap a
Sant Sebastià. Vist tot això vem iniciar fa moltes setmanes una negociació amb la
Diputació de Barcelona no només perquè fes l’estudi d’aquella zona i una sol·licitud de
fer una rotonda que seria el que més hi convé. I també un estudi del trànsit en la
intersecció entre l’avinguda Pau Casals i carrer Orient. I podem dir que la Diputació de
Barcelona el dia 31 de maig podrà venir a presentar a tots els veïns el projecte de la
rotonda de davant de Cal Anglader i l’informe de proposta per solucionar el transit de
davant l’Orient.
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A més del projecte de rotonda de la carretera de Pinós o de Cal Anglader o com en
vulguem dir, tenim el compromís d’execució i finançat per la Diputació al 2017, per tant
s’han d’iniciar els tràmits de la propietat aquí afecta això.
El 31 es presenta el projecte als veïns i podran fer aportacions i consideracions. Per
tant, la moció per nosaltres està superada perquè el que es demana està fet. Hem
aprofitat la moció per explicar-ho i sinó ho hauríem fet després, però la moció està
superada.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Estic content que pensem igual, al menys amb
això, i que se solventi. Ho vem presentar perquè creiem que era important per
l’entrada del sector sud.

2.- INFORMACIONS
1.- Montserrat Juvanteny:
De l’àrea de turisme, aquesta tarda hem rebut el diploma en reconeixement al
compromís per la millora continuada de la qualitat turística. És una aposta d’aquest
govern de poder augmentar la qualitat del servei que donem a l’oficina de turisme.
Som conscients que és l’única oficina de turisme del Lluçanès i hem de poder donar un
bon servei.
Aquesta setmana participarem en una reunió que hi haurà al Consorci del Lluçanès, de
l’àrea de turisme per poder estudiar projectes conjunts.
De l’àrea de comerç, aquesta setmana s’ha fet la reunió preparatòria de l’obrim de nit,
que aquest any es fa el 4 de juny.
De l’àrea de festes, fa uns 15 dies vem fer una reunió amb les entitats que participen al
Sant Joan i Elois, com sabeu són nombroses i de diferents àmbits, i vem fer la reunió
per començar a teixir tota la programació.

2.- Montse Perarnau:
S’implanta un nou sistema de neteja de la via pública. La brigada municipal realitzarà
la neteja de la via pública amb una nova programació periòdica i calendaritzada per tal
que es pugui gaudir d’uns carrers i una via pública més nets. S’ha tingut en compte
l’activitat que acullen els diferents carrers a l’hora de distribuir-los en quatre dies
diferents de neteja. Així, hi haurà dues zones preferents que es netejaran a fons cada
setmana, i una altra que es començarà a netejar mensualment i que en cas de
necessitat passaria a fer-se quinzenalment.
Totes les neteges es produiran entre les 8 del matí i les 12 del migdia, i es demanarà a
tots els veïns que no s’hi aparqui per permetre una neteja de les voreres més
exhausta, ja que quan hi ha cotxes estacionats es fa més complicat deixar-ho ben net.
Aquest sistema de neteja de carrers complementarà l’actual sistema, que s’efectua
cada dia, i que en cap moment el substituirà.
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Una de les coses més rellevants, doncs, és que el primer sector de carrers es netejarà
cada dilluns, el segon cada dijous, el tercer cada primer dimarts de mes i el quart
sector se sanejarà cada primer dimecres de mes. Un cop passat mig any d’haver
entrat en funcionament aquest sistema de neteja serà avaluat.
Si algun veí vol aportar un suggeriment o altres necessitats o podrà fer a través de la
plataforma de la bústia ciutadana o l’app de Prats. Ja s’anunciarà quan es començarà.

3.- Glòria Borralleras:
Jo una part de la informació ja l’he donat. El tema del dipòsit de l’aigua s’estan fent els
últims arranjaments.
El Passeig, aprofito per dir, que ens agradaria que els jardins del Dr. Grau fossin
aprofitats per jugar a la petanca i aprofitem que si hi ha grups de gent amb ganes de
jugar que vingui a l’ajuntament que en parlarem i intentarem acondicionar-ho.
Va venir el secretari general del DARP amb els caps de les oficines comarcals, ens
han portat els plànols del nou local que ocuparà al DARP i van marxar amb el
compromís de mantenir l’oficina d’atenció i potenciar el servei d’assessorament. Vem
aprofitar per fer reunió de regidors amparats pel paraigua del Consorci i com a nota a
destacar dir que el servei de desenvolupament rural no constava enlloc com a oficina.
Sobre demografia, vem fer una reunió amb el Jordi, i vem decidir buscar un tècnic. Ens
vem posar en contacte amb la Diputació i ens van dir que no tenien cap tècnic de
demografia. Hem decidit de fer una taula per buscar grups de discussió, buscarem
noves experiències i intentarem buscar accions a través d’aquesta taula.

4.- Anna Plans:
Dimecres passat, l’ajuntament va anar a recollir el premi Infoparticipa. És premi que es
dona valorant les webs dels ajuntaments a la transparència i la informació que
s’ofereix. Dir que només un 7% dels ajuntaments de Catalunya el tenen, per la qual
cosa estem molt orgullosos, i som un dels ajuntaments més petits. Aquest any han
variat les comissions de valoració, fins ara era una de política i ara també hi ha tècnics
i s’ha augmentat el nombre d’indicadors.
L’altre cosa és que aquest cap de setmana es celebra l’edició del Cap de Setmana
Jove, està organitzada per un grup de joves del poble amb motles ganes i amb molta
iniciativa i us convidem a participar.

3.- PRECS I PREGUNTES
1.

Jordi Bruch:

Només fer un esment al tema de l’oficina del DARP, jo no sé si consta o no consta,
però si està clar que hi havia hagut molts problemes perquè la volien tancar i des de
l’ajuntament em consta que es va batallar molt perquè el servei continues.
Intervé l’Alcalde dient: La sorpresa va ser per tots i va venir d’una anècdota fruit que
s’havien de canviar els ordinadors de l’oficina de Prats, i el departament no li constava
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oficina de Prats. El que va passar és que el govern va prendre un acord de tancament
d’aquesta oficina, llavors va ser quan l’ajuntament va acollir unes persones, en un
espai, el que passa que les persones són de la unitat que té el departament a Vic i no
constava que aquestes persones estaven fora de l’espai de Vic. El que volem es
normalitzar això i tenim el compromís del Departament per fer-ho i arreglar això, que
segurament, sense saber-ho ningú no ha funcionat com havia de ser.

2. Jordi Bruch:
Sobre el mercat que es va parlar que es volia dinamitzar i prendre mesures per fer-lo
créixer i creiem que ja ha passat un temps prudencial des de que ens veu dir això i
volíem valorar-ho. El mercat no ha anat pas a més, potser més aviat al contrari i saber
quin control en porteu. Això quina valoració en feu i quines accions voleu fer.
Respon la regidora Montse Juvanteny dient: Com bé dius vàrem dir que
implementaríem mesures per dinamitzar el mercat i a partir d’aquí el que vem fer va
ser demanar un estudi, perquè necessitàvem suport tècnic, amb la Diputació de
Barcelona. Ens hem trobat que hi ha parades del mercat del rebost que han demanat
de venir cada diumenge i les hem integrat. Quan tinguem l’anàlisi implementarem les
mesures. En aquests moments totes les places del mercat estan plenes, també volem
fer una revisió perquè hi ha persones que tot i pagar la plaça no venen, i cal fer una
regularització de tot això.

3. Mercè Perernau:
En una reunió que vem tenir amb l’equip de govern es va demanar com es repartirien
els locals de les entitats, teniu un esbós amb colors i ens veu dir que ens ho
entregaríeu i si ho teniu a mà alguna estona i ens ho voleu dixar.
Respon l’Alcalde dient: Com diu la Mercè vem fer una reunió per explica’ls-hi,
l’ajuntament té diversos espais municipals i el que calia i cal és tenir un horitzó per tots
ells. Vem fer un primer esbós del que ens sembla que haurien de ser cadascun
d’aquests espais i ho vem compartir amb el grup de Convergència i Unió i voldríem
compartir-ho més enllà amb entitats i persones i fer un procés obert, que intentarem fer
aviat. I a vosaltres evidentment us ho passem per escrit i tot el que vulgueu.

4. Arianda Ponsa:
En el pressupost hi ha una partida força important destinada a la construcció de la
cuina de l’escola Lluçanès i voldríem si ens podeu explicar el calendari d’aquestes
obres.
Respon l’Alcalde: És una de les inversions que volem fer per aquest 2016. S’han
començat els treballs amb l’equip tècnic, el consell comarcal, l’empresa concessionària
i l’empresa és que l’1 de setembre pugui començar l’activitat a l’escola. Per tant, durant
l’estiu poder fer l’obra.

5. Jordi Batriu:
D’acord amb el que parlàvem de demografia, fer aquesta taula de demografia, vem fer
una reunió per saber on estàvem i una mica que volíem fer i jo vaig proposar en
aquella reunió de dotar aquesta taula d’un tècnic o especialista d’un ens superior que
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ens pogués ajudar. Em consta que heu mogut fils, que no és tant fàcil com es preveia i
crec que hauríem d’anar per això. Estic encantat de formar part d’aquesta taula i es pot
ampliar a més gent i amb gent experta en la matèria ens pot ajudar a encaminar ben
bé les mesures que es puguin prendre.

6. Jordi Batriu:
Una altra qüestió referent de la moció per la construcció de la biblioteca i l’espai social
i voldria saber en quin estat es troba la moció. Perquè en el Ple anterior vem demanar
el calendari i ens veu dir que no ens el podíeu passar. En tot cas parlàveu del tema de
l’espai social, però de la biblioteca no i voldríem saber l’estat de la moció i si teniu
intenció de respectar-la tal i com la vem votar.
Respon la regidora Anna Plans: El tema de l’espai social ja tenim el projecte redactat i
falta visar-lo. La setmana passada, els usuaris de l’espai social, van fer un dinar i els hi
vem explicar com havien redactat el projecte. La remodelació de tot l’espai social costa
uns 153.000€ tot. No es que es faci un espai social nou sinó que s’han d’adequar
moltes coses a les normatives actuals per reobrir-ho. Tenim demanat a l’obra social de
Caixa Banc per si poden fer una aportació per pagar aquestes obres i volíem fer el
calendari quan sapiguéssim això. Perquè si no tenim aquesta ajuda haurem de buscar
els diners per un altre cantó.
Continua l’Alcalde dient: Pel que fa la biblioteca, aquest mateix divendres tenim una
reunió visita amb la gerent de biblioteques que ve a veure l’espai o proposem nosaltres
poder traslladar la biblioteca. Perquè en el lloc on està ara no hi pot cabre la biblioteca
amb les condicions d’anar a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Amb la mateixa xarxa negociem de poder-hi ser, perquè per nombre d’habitants
d’entrada ja no hi podríem ser, hi ha excepcions i potser com a capital de la comarca
que som acollir aquesta biblioteca dins de la xarxa però hi haurà d’haver un canvi
d’ubicació d’espai. Després de la reunió d’aquest divendres ens permetrà fer el
projecte i la valorització del trasllat.
Tota la planificació d’aquests nous espais no es podrà fer ni amb mig any, ni un any, ni
dos, ni tres, però ja es molt que anem en una línia comuna i uns objectius clars,
perquè no anem canviant d’ubicacions els diferents serveis. Per tant estem ordenant la
línia de l’espai social de la gent gran, com ha explicat la regidora i la biblioteca també
fent els passos corresponents per tenir-ho.

7. Jordi Batriu:
En el tema de la coordinació de les entitats culturals del poble, en la legislatura
passada s’havia creat la taula d’entitats culturals i la pregunta es si es fa un seguiment
i una coordinació amb aquestes entitats.
Respon l’Alcalde dient: No només amb les entitats culturals sinó processos amb
entitats en altres àmbits i en el cultural igual que en les altres. En la modificació de
crèdit hem aprovat la incorporació d’algú que ens pugui ajudar a nivell tècnic, volem
treballar en una planificació molt més clara i potent de l’àmbit cultural a Prats amb un
pla director o algun document que vagi en aquesta línia.
Continua el regidor Jordi Batriu dient: Volia felicitar per haver renovat, i més amb bona
nota, el premi infoparticipa. Doncs enhorabona i l’any que ve a veure si podem fer el
100%, que jo crec que deu estar a l’abast.
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8. Isaac Peraire:
Tinc una informació per donar que el dia 7 de maig hi haurà la trobada de regidors i
regidores, i alcaldes del Lluçanès en que sou convidats tots els regidors. En aquest cas
es farà a Sant Martí d’Albars.

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

La secretària-interventora,
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