ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm.: 4/2016
Caràcter: ordinari
Data: 30 de juny de 2016
Horari: 19h a 20,45h
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 i Casals
Iolanda Roset i Aligué
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
regidora
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :
cap
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 decret alcaldia 57/2016
5.- Aprovació del compte general 2015
6.- Modificació de crèdit 4/2016

7.- Aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions
per a les empreses que creïn ocupació
8.- Aprovació padró d’habitants 1-1-2016
9.- Aprovació inicial del reglament de la taula de dinamització econòmica
10.- Declaració d’urgència i inajornabilitat per a la convocatòria d’un procés
selectiu d’una plaça d’auxiliar de tècnica de turisme
11.- Modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
12.- Autorització de l’ús de l’escut municipal
13.- Aprovació festes locals 2017
14.- Aprovació memòria valorada d’execució d’un nou paviment al poliesportiu
II.- PART DE CONTROL
1.- Aprovació urgència i moció conjunta
2.- Informacions
3.- Precs i preguntes

I.- PART RESOLUTIVA
1.- APROVACIÓ DE L’ACTES DE PLE ANTERIORS
Vistes les actes de la sessions anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple els
dies:
- 27 d’abril de 2016
- 1 de juny de 2016
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda aprovar-les íntegrament.

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

Decret núm. 35/2016 de data 27 d’abril de 2016 – Aprovació procés
contractació peó brigada.

-

Decret núm. 36/2016 de data 27 d’abril de 2016 – Aprovació procés
contractació tècnic de cultura i educació municipal.

-

Decret núm. 37/2016 de data 27 d’abril de 2016 – Autorització prova Trial.
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-

Decret núm. 38/2016 de data 27 d’abril de 2016 – Autorització parada
venda de petards.

-

Decret núm. 39/2016 de data 2 de maig de 2016 – Informe favorable
celebració prova.

-

Decret núm. 40/2016 de data 4de maig de 2016 – Declaració transmissió
llicència d’obres.

-

Decret núm. 41/2016 de data 5 de maig de 2016 – Autorització tir al plat a
la Societat de Caçadors.

-

Decret núm. 42/2016 de data 6 de maig de 2016 – Incoació procediment
d’ordre d’adequació obres paralitzades.

-

Decret núm. 43/2016 de data 10 de maig de 2016 – Autorització canvi de
nom activitat.

-

Decret núm. 44/2016 de data 10 de maig de 2016 – Iniciació procés
contractació d’un dinamitzador sociocultural.

-

Decret núm. 45/2016 de data 11 de maig de 2016 – Autorització pas
prova 48è Ral·li Osona.

-

Decret núm. 46/2016 de data 12 de maig de 2016 – Autorització canvi
nom activitat.

-

Decret núm. 47/2016 de data 12 de maig de 2016 – Autorització llicència
d’obres.

-

Decret núm. 48/2016 de data 23 de maig de 2016 – Arxivar procediment
administratiu ordre neteja finca.

-

Decret núm. 49/2016 de data 23 de maig de 2016 – Compareixença en el
recurs contenciós administratiu abreujat núm. 146/2016.

-

Decret núm. 50/2016 de data 25 de maig de 2016 – Aprovació padrons i
liquidacions tributàries, exercici 2016.

-

Decret núm. 51/2016 de data 25 de maig de 2016 – Autorització canvi de
nom activitat.

-

Decret núm. 52/2016 de data 30 de maig de 2016 – Denegar la
instal·lació d’una parada de creps, hot dogs i patates fregides per la Festa
Major de Sant Joan i Elois.

-

Decret núm. 53/2016 de data 30 de maig de 2016 – Autorització
col·locació placa de gual.

3

-

Decret núm. 54/2016 de data 1 de juny de 2016 – Autorització realització
d’aigua gim a la piscina municipal.

-

Decret núm. 55/2016 de data 1 de juny de 2016 – Incoar procediment
conservació finca.

-

Decret núm. 56/2016 de data 2 de juny de 2016 – Arxivar procediment
administratiu d’ordre d’adequació a les condicions de seguretat finca
carrer Major, 73.

-

Decret núm. 58/2016 de data 6 de juny de 2016 – Autorització parada
venda de petards, juny 2016.

-

Decret núm. 59/2016 de data 8 de juny de 2016 – Aprovació relació
d’aspirants admesos i exclosos plaça de promoció interna d’un tècnic de
promoció especial.

-

Decret núm. 60/2016 de data 8 de juny de 2016 – Denegació instal·lació
d’un toro mecànic i venda de globus, els dies de la Festa Major de Sant
Joan i Elois 2016.

-

Decret núm. 61/2016 de data 8 de juny de 2016 – Denegació instal·lació
“saltamontes”, els dies de la Festa Major de Sant Joan i Elois 2016.

-

Decret núm. 62/2016 de data 10 de juny de 2016 – Autorització Esplai
Paff, realització de l’esplai d’estiu.

-

Decret núm. 63/2016 de data 10 de juny de 2016 – Autorització La Maleta,
la realització de l’esplai d’estiu a la piscina municipal.

-

Decret núm. 64/2016 de data 10 de juny de 2016 – Denegació instal·lació
parada hot dog el cap de setmana del 18 de juny.

-

Decret núm. 65/2016 de data 13 de juny de 2016 – Informe Pla de
desplegament estesa de fibra òptica fins a la llar (FTTH).

-

Decret núm. 66/2016 de data 13 de juny de 2016 – Autorització atraccions
Festa Major de Sant Joan i Elois.

-

Decret núm. 67/2016 de data 15 de juny de 2016 – Aprovació relació
provisional d’aspirants admesos i exclosos, borsa de treball peó brigada.

-

Decret núm. 68/2016 de data 16 de juny de 2016 – Aprovació relació
provisional d’aspirants admesos i exclosos, borsa de personal tècnic de
cultura i educació.

-

Decret núm. 69/2016 de data 16 de juny de 2016 – Denegació instal·lació
atraccions Festa major de Sant Joan i Elois, per haver-n’hi altres de
similars.
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-

Decret núm. 70/2016 de data 16 de juny de 2016 – Autorització utilització
piscina municipal per realització de classes de preparació parts.

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 19 d’abril de 2016.

-

Acta de la Junta de govern del 4 de maig de 2016.

-

Acta de la Junta de govern del 19 de maig de 2016.

-

Acta de la Junta de govern de l’1 de juny de 2016.

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

4.- RATIFICACIÓ DECRET 57/2016.
Vista la resolució d’Alcaldia 57/2016 de data 6 de juny de 2016 d’establir la
sessió ordinària del plenari del mes de juny el dijous dia 29 de juny, que
literalment diu així:
“DECRET NÚM. 57
Per acord plenari de cartipàs de data 17 de juny de 2016 s’estableix que les sessions
ordinàries del Ple de la Corporació tindran lloc l’últim dimecres, no festiu, de cada dos
mesos, exceptuant el mes d’agost de conformitat amb què disposa l’article 38 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i en concordança amb l’article 46.2 a)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Excepcionalment es fa necessari posposar un dia la sessió ordinària del ple prevista pel
29 de juny.

RESOLC:
Primer.- Establir que la sessió ordinària del plenari del mes de juny serà el dijous, 30 de
juny de 2016.
Segon.- Ratificar el present decret per plenari”.
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta el següent
ACORD:
Únic.- Ratificar la resolució d’alcaldia 57/2016 de data 6 de juny de 2016, tal
com més amunt es transcriu.

5.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2015
Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament el Compte
General d’aquesta entitat corresponent a l’exercici 2015, i atès que en
l’expedient hi consten els informes preceptius dels quals es desprèn que es
troben conformes i que no s’han produït al·legacions durant el període
d’exposició pública.
D’acord amb el que preveu l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de
conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
L’Ajuntament en Ple per unanimitat adopta els següent
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès,
corresponent a l’exercici econòmic de 2015.
Segon.- Trametre’n còpia a Sindicatura de Comptes de Catalunya en virtut de
la seva competència en matèria de fiscalització externa d’aquesta entitat.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: La comissió especial de
comptes ja ho ha estudiat i ara es dóna compte al Ple.

6.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2016
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 sis membres d’ERC i cinc vots en
contra del grup de CIU adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número
4/2016, 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
323,212
3371,226
338,226
338,226,02
171,227
3421,212
3421,227
3422,632
3421,623

PREVISIÓ
ANTERIOR
10.000,00
8.500,00
61.000,00
3.000,00
7.000,00
10.600,00

CONCEPTE
Educació. Manteniment i conservació
Activitats joventut
Festes. Sant Vicens i Sant Joan
Publicitat i propaganda Festa Major
Parc i Jardins. Treballs altres empreses
Pisicina i pistes tennis. Manteniment
Pisicina i pistes tennis. Treball altres
empreses
Terra Pavelló
Piscina i tennis. Automatisme entrada
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

8.300,00
28.753,00
3.550,00

SUPLEMENT CONSIGNACIÓ
CRÈDIT
DEFINITIVA
10.000,00
20.000,00
3.000,00
11.500,00
5.000,00
66.000,00
3.500,00
6.500,00
12.500,00
19.500,00
2.500,00
13.100,00
3.300,00
18.515,06
500,00
58.815,06

B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA
430,48
3421,633

CONCEPTE
Subvenció UBIC
Pisicina bombes
TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

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

SUPLEMENT
CRÈDIT
1.500,00
4.500,00
6.000,00

58.815,06
6.000,00
64.815,06
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11.600,00
47.268,06
4.050,00

INGRESSOS
A) NOUS INGRESSOS
PARTIDA
344,00
349,00
450,30
461,00

CONSIGNACIÓ
NOVA
CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
0
10.587,00
10.587,00
0
6.500,00
6.500,00
0
11.600,00
11.600,00
40.768,34
10.587,00
51.355,34
39.274,00

CONCEPTE
Preu públic. Entrades Sant Joan
Preu públic. Anuncis Festa Major
Subvenció Generalitat. Escola de Música
Subvenció Diputació
TOTAL NOUS INGRESSOS

B) BAIXA D'APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

PARTIDA

CONCEPTE
Piscina i pista de tennis. Productes de
3421,221,10 netesja
TOTAL BAIXA

5.000,00

BAIXA

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

2.500,00
2.500,00

2.500,00

CONSIGNACIÓ
NOVA
ANTERIOR
CONSIGNACIÓ
167.505,34
23.041,06
23.041,06

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
190.546,40 €

C) ROMANENT DE TRESORERIA
PARTIDA
870,00

CONCEPTE
Romanent de tresoreria
TOTAL ROMANENT

Nous ingressos
Baixa altres aplicacions
Romanent de tresoreria
TOTAL RECURSOS DE FINANÇAMENT

39.274,00
2.500,00
23.041,06
64.815,06

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 dient: Hi ha un total de crèdit en
augment de 64.815,06€. Que es distribueixen de la següent manera. 10.000€ en
educació que és per conservació i manteniment d’uns espais. En el pati gran de
l’institut hi ha una grada que separa el pati de dalt amb el de baix. Hi ha uns
moviments de terra que fa moure els blocs de formigó i queden forats que podrien fer
mal als nens i nois i juntament amb el Departament d’educació hem fet una intervenció
que cada dos anys no s’hagi d’arreglar aquests blocs, sinó que s’ha fet un mur i
s’arregla d’una vegada per totes. En l’entrada de l’institut hi ha aquells arbres i herbes i
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l’intervenció consisteix en obrir-ho i que formi part del pati de l’institut. És una
intervenció consensuada amb el Departament i ells també hi posen diners.
El següent són 3.000€ per activitats de joventut que la majoria van pel projecte de
voluntariat. 5000€ per les festes de sant Vicenç i sant Joan, que com veureu queden
compensades per l’augment d’ingressos per les entrades de sant Joan. La publicitat de
Festa Major, hi hem incorporat la impressió del programa.
En parcs i jardins 12.500€ i a partir d’ara ens trobem que a la brigada hi haurà una
baixa per jubilació, la del Salvador Torrella, i el que fa l’ajuntament és que el servei de
jardineria que un part l’ajuntament ja el tenia externalitzat, ara s’ha fet una
convocatòria per tal que tot el servei de jardineria estigui externalitzat. 2.500€ per tots
els treballs que hi hagut a la piscina. 3.300€ que ha costat l’adaptació de l’entrada del
pàdel i del tennis.
18.500€ més dels pressupostats en el capítol d’inversions per fer el terra del pavelló.
Això ve donat perquè vem preveure el terra, però calen feines a conseqüència d’això,
per deixar el terra en plenes condicions. I 500€ per l’automatisme de l’entrada que
dèiem del tennis i pàdel.
Una subvenció de 1.500€ de l’UBIC a causa d’un conveni amb la Unió de Botiguers i
fruit d’uns recursos de la Diputació de Barcelona. I 4.500€ per les bombes de la piscina
gran.
Tot això és compensat amb nous ingressos. Primer el preu públic que deia de les
entrades del concert de Sant Joan. També pels anuncis de la Festa Major 6.500€ i per
tant, en resum, de les festes hem ingressat aquests 17.000€. Una subvenció de la
Generalitat per les escoles de música de 11.600€ i de la Diputació en concepte de
polítiques de joventut de 10.500€.
Hem pogut donar de baixa una aplicació de 2.500€ de la piscina fruit de la concessió
que tenim i que el concessionat ha d’assumir. Per últim tibem 23.041€ del romanent de
tresoreria.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Està ben detallat i explicat, però el que nosaltres
veiem i ja vem dir-lo a l’altre Ple, però creiem que potser falta previsió alhora de fer
aquestes modificacions, perquè fa mig any que vem aprovar el pressupostos i algunes
coses ja podrien estar reflectides. En el Ple anterior vem tibar 167.000€ de romanent
de tresoreria i ara 23.000. Ens anem a 190.000€ que són més de 30milions de
pessetes. Com ens veu dir en el Ple anterior, els diners són per gastar-los, sí, però
també són per gestionar-los i gestionar-los bé. Nosaltres no veiem que amb aquests
190.000€ que es tiben del romanent s’hagi fet una gran obra, sabem que és pel dia a
dia i entenem que potser és falta de previsió alhora de fer els pressupostos.
Respon l’Alcalde dient: No sé si vem fer servir aquesta paraula, que els diners són per
gastar-los, són per invertir-los no només en grans obres, sinó en serveis, en petites
inversions. És cert, quan vem fer el pressupost no teníem previst gastar 4.500€ en les
bombes de la piscina. És una necessitat que sorgeix en la intervenció que hem hagut
de fer a la piscina municipal, i el que fem, per una gestió responsable és una
modificació de crèdit. D’altres d’aquestes despeses, per la gestió responsable que
pretenem fer del pressupost no ho vem posar en el pressupost inicial. No podíem
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posar quants diners ingressaríem d’entrades de Festa Major o de sant Joan, encara
que alhora de fer el pressupost de l’any que ve tindrem una lleugera orientació. De tot
el que consignem ara aquí, suposo que algunes de cara a l’any que ve les podrem fer
millor i altres hauran de ser iguals.
Sobre el romanent de tresoreria els diners són precisament per això, per revertir en el
poble. L’Ajuntament no fa res de tenir a la caixa 600.000€, el que es pot fer, de forma
responsable, és que reverteixi en serveis i no només en grans obres.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: També ens agradaria saber quines línies d’ajut o
subvencions hi ha que puguin sufragar coses d’aquestes. Respon l’Alcalde dient: aquí
n’hi ha una que és de joventut, de diputació. El conveni amb l’UBIC que la regidora
explicarà i anem tibant totes les subvencions que podem.
Continua el regidor: Nosaltres només volem deixar palès que els recursos s’han de
gestionar bé i en aquest cas nosaltres votarem encontra.

7.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LES EMPRESES QUE CREÏN
OCUPACIÓ
Vist el projecte de bases reguladores especifiques de la convocatòria de
subvencions per a les empreses que creïn ocupació a Prats de Lluçanès.
Considerant que la Corporació té atribuïda legalment la potestat reglamentària
per dictar aquestes bases a l'àmbit de les seves competències d’acord amb els
articles 22.2 d) i 49 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i que l'expedient s'ajusta al procediment legal assenyalat a l'informe de
Secretaria de data 22 de juny de 2016 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a la seva aprovació.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per
a les empreses que creïn ocupació, el text del qual es el següent:
BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A
LES EMPRESES QUE CREÏN OCUPACIÓ

- Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquestes bases és incentivar la creació d’ocupació d’aquelles empreses de Prats de
Lluçanès, que contractin personal a l’atur amb caràcter indefinit per més d’un any, sempre que
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durant els dos anys anteriors no hagin disminuït el nombre de treballadors de la plantilla.
Només es podrà rebre subvenció per un màxim de dos treballadors contractats.

- Finalitat
Per dur a terme accions de foment de l’ocupació a Prats de Lluçanès, s’estableix l’ajut a la
creació d’ocupació per part d’empresaris, ja sigui persona física o jurídica.

- Persones beneficiaries
Empreses que contractin personal a l’atur, durant l’exercici 2016, amb caràcter indefinit per més
d’un any i que no hagin disminuït el nombre de treballadors de la plantilla en els dos anys
anteriors a la seva sol·licitud, amb les limitacions que consten a l’article 1.

-

Requisits de les persones beneficiaries.
Les empreses que contractin personal a l’atur amb caràcter indefinit per més d’un any i
que no hagin disminuït el nombre de treballadors de la seva plantilla en els dos anys
anteriors. Per obtenir la subvenció hauran d’aportar la documentació presentada a la
Seguretat Social els dos darrers anys en que es pugui veure clarament el número de
treballadors de l’empresa. En el cas d’empreses de nova creació, s’haurà d’adoptar la
documentació des del moment de la seva creació.

-

No tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, la Seguretat Social
i l’Agència Tributària.

-

No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
No haver estat sancionats, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions.

-

- Quantia individualitzada de la subvenció.
L’ajuntament de Prats de Lluçanès abonarà la quantitat de 50.00 EUR mensuals per cada
treballador contractat el 100% de la jornada o proporcional d’acord amb la jornada de treball
que realitzi, amb un mínim de mitja jornada i amb un màxim de 2 treballadors durant el termini
d’un any per ordre de sol·licitud i fins a esgotar la dotació pressupostària destinada a aquesta
ajut.
L’atorgament d’aquest ajut és compatible amb altres ajuts.

- Presentació de sol·licituds
El període de presentació de les sol·licituds és des de l’aprovació de les bases fins el 30 de
desembre de 2016 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.
El lloc de presentació de les sol·licituds és a les Oficines Municipals de l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès, ubicades al Passeig del Lluçanès s/n. En qualsevol cas, es podran presentar
sol·licituds en la forma i condicions que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de regim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú.
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La documentació a presentar és la següent:
- Model de sol·licitud normalitzat en el qual hi haurà de constar el nom de la persona
sol·licitant, adreça, telèfon, DNI. Així mateix, haurà d’indicar una adreça de correu
electrònic a efectes de notificacions respecte a la subvenció. (Annex 1).
- Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: NIF o NIE.
- Alta en el Cens d’Empreses, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model 036 o
037).
- Documentació acreditativa de la ubicació de l’empresa a Prats de Lluçanès.
- Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per
l’entitat bancària. (Annex 2).
- Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i la
Generalitat de Catalunya.
- Còpia compulsada dels nous contractes.
-

Documentació del número de treballadors de l’empresa des dels darrers 2 anys i en
cas de nova empresa, des de la data de constitució.

- Procediment de concessió.
Un cop presentada, la sol·licitud serà objecte d’estudi i informe per part de la comissió
avaluadora, que es l’òrgan competent per a la instrucció del procediment, constituïda per les
persones següents:
Isaac Peraire Soler - Alcalde
Montserrat Juvanteny Canal - Regidora de Promoció del Municipi
Anna Clària Vila - Secretària-interventora
Sara Blanqué Dolado – Tècnica d’Administració Especial
Aquesta comissió verificarà que el/la sol·licitant ha presentat la documentació exigible, dins del
termini establert, i que compleix els requisits establerts en aquestes bases.
La Junta de Govern Local serà l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de concessió
de la subvenció. El termini màxim per resoldre i notificar la subvenció serà de 60 dies de la data
de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes
desestimatoris.
Els criteris de selecció per poder accedir a la subvenció són el compliment dels requisits de
persona beneficiaria que estableix l’article 4 i la presentació de la documentació de l’art. 6.3. i
es concediran per rigorós ordre de presentació.

-

Incompliment
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Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada, i, si escau, el
reintegrament dels fons rebuts, en el cas que el beneficiari incompleixi les obligacions
establertes en aquestes bases o en la normativa general de subvencions.

- Renúncia
Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a la subvenció
atorgada, tot comunicant, mitjançant escrit motivat, en un termini màxim de quinze dies des del
moment en que es produeixi el fet que motivi la renúncia i, a aquest efecte, l’òrgan que va
concedir-la dictarà la resolució corresponent.

- Pagament de la subvenció.
L’import de la subvenció s’abonarà en dos pagaments, 50% a l’atorgament de la subvenció i
50% un cop justificada.

11. Seguiment, verificació i control
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que
permetin comprovar el grau de compliment.
Aquesta convocatòria de subvencions és lliure, revocable i no dóna dret a futures
convocatòries.

12. Termini i forma de justificació
Les despeses s’han de justificar mitjançant originals i còpies compulsades dels rebuts de
pagament en el Règim General de la Seguretat Social.
La subvenció es justificarà a l’any de finalitzar l’any de contractació objecte de la subvenció.

13. Aplicació pressupostària i finançament
El pressupost de que disposa la regidoria de Promoció del Municipi de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès en el seu pressupost ordinari per a l’any 2016 és:
a. Ajuts a les empreses que creïn ocupació. L’import màxim corresponent a
l’atorgament d’aquesta subvenció és de 5.000,00 EUR per l’any 2016, a càrrec
de l’aplicació pressupostària 433,470 dels pressupostos de l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès.
b. La concessió de les subvencions resta condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.

14. Obligacions dels beneficiaris.
Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions següents:
- Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la
subvenció.
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- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents,
aportant tota la informació que els sigui requerida.
- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
- Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de les disposicions
generals vigents.

15. Publicitat
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat a través de
la seu electrònica de l’Ajuntament i al BOP.

16. Disposició final
En tot allò no recollit en aquetes Bases Específiques la Convocatòria es regirà per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny,
que la desenvolupa.

ANNEX 1
SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER EMPRESES QUE CREÏN OCUPACIÓ

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
- Nom i cognoms
- DNI / NIE Data naixement
- Adreça
- Població CP
- Telèfon Mòbil
Adreça electrònica
DADES DE L'ACTIVITAT
- Nom de l'activitat
- Data alta en el RETA (autònom) o Règim General de la Seguretat Social
- Nº Afiliació de la Seguretat Social
- Adreça
- Població CP
- Telèfon Mòbil
- Adreça electrònica
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
- Còpia compulsada dels nous contractes.
- Documentació del número de treballadors de l'empresa dels dos darrers anys i en cas
de nova empresa, des de la data de constitució.
ANNEX 2
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JO, .............................................................., amb DNI número: ......................., en representació
de l’empresa ...............................................
DECLARO:
- Que la meva empresa està ubicada a Prats de Lluçanès.
- Que desenvolupo una activitat econòmica i estic en possessió dels permisos exigibles
relatius a l'activitat.
- Que no tinc cap deute pendent amb l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, la Seguretat
Social i l'Agència Tributària.
- Que no estic incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Que no he estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions.

AUTORITZO:
Autoritzo a l'Ajuntament de Prats de Lluçanès a comprovar qualsevol dada (fiscal,
laboral, relativa al padró, o la que sigui necessària) d'aquesta declaració pels mitjans de
què disposi legalment.

Signatura

Prats de Lluçanès, .............. de ........................................ de 2016.

ANNEX 3
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENT DE LA TRESORERIA
DE L'AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS

-

Nom i cognoms
DNI / NIE
Adreça
Població CP
Telèfon Mòbil
Adreça electrònica
ALTA DE DADES BANCÀRIES:

-

Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi
Codi IBAN
Adreça
Població
CP
Telèfon
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Diligència de conformitat de l'entitat de crèdit (signat i segellat)

Signatura del/la creditor/a Segell entitat

Prats de Lluçanès,.............. de........................................ de 2016"
Avís legal
"D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que
ens faciliti voluntàriament, s'incorporaran al fitxer del qual és responsable l'Ajuntament de Prats
de Lluçanès i seran objecte de tractament, únicament, per l'Ajuntament de Prats de Lluçanès;
no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre
consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès"
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Prats de Lluçanès, 4 de maig de 2016.
L'alcalde, Isaac Peraire Soler

Segon.- Sotmetre-les a informació pública per termini de 30 dies, prèvia
publicació de l’anunci d’exposició al públic al taules d’anuncis de la Corporació,
al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En cas de no produir-se al·legacions en el termini d’exposició al púbic,
l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord exprés,
de conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, entrant en vigor l’endemà de la seva publicació integra al Butlletí
Oficial de la Província.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: Des
d’aquesta regidoria i treballat amb la taula de dinamització vam fer la proposta de fer
unes bases d’ajuts a empreses establertes a Prats que creïn ocupació, contractant
personal a l’atur, hi ha 5.000€ pressupostats.
Les bases s’han treballat amb la taula de dinamització per ser ajustades a la realitat de
municipi. Una vegada aprovades i publicades al butlletí oficial, des de la regidoria en
farem difusió a totes les activitats econòmiques.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Donar les gràcies de poder formar part de la taula
de dinamització, i que aquestes bases s’han fet una mica a les necessitats dels
municipi i espero que aquests diners siguin aprofitats per crear ocupació i llocs de
treball.
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8.- APROVACIÓ PADRÓ D’HABITANTS A 1-1-2016
Vista la proposta d'aprovació de la Revisió del Padró d'Habitants a 1 de gener de
2016.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovació resum numèric del Padró Municipal d'habitants amb
referència a l'1 de gener de 2016, tenint en compte totes les alteracions
produïdes a la població durant l'any per altes i baixes. El resultat definitiu és el
que a continuació es detalla:
Població a 1-1-2016: 2.565
Segon.- Exposar al públic el citat acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i
en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de 20 dies.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Agafant el relleu de l’anterior
Alcalde que li agradava fer-ho i a mi també, és repassar els habitants que hi havia
l’any passat. A 1/1/2015 eren 2580, el 2014 eren 2685, i si anem més enrere, 2011,
eren 2680. Per tant en 4 o 5 anys hem perdut més de 100 habitants i això ens fa
alertar, igual que ja estàvem, amb un treball que ja vem començar i que hem
d’intensificar sobre la demografia i la pèrdua de població al nostre municipi.
Intervé el regidor Jordi Batriu dient: Una vegada ja detectada aquesta disminució, que
hem parlat els últims plens, i que vem aprovar conjuntament la taula, la tenim
encalladíssima, i encalladíssima vol dir que encara que no hem començat. Per tant,
més que intensificar és començar de zero.
Respon l’Alcalde dient: D’acord, però jo crec que ens n’hauríem de sentir tots
responsables. Nosaltres estem prou oberts a que tibem tots d’això si sentiu-vos igual
de responsables en aquest i en els que vulgueu, però aquest especialment, i us
convido a que tots tibem del carro perquè no és un tema senzill i és de responsabilitat
perquè l’assumim entre tots i ens sentim responsables tots per afrontar-lo.
Continua el regidor Jordi Batriu dient: No és gens senzill, i per això nosaltres vem
proposar l’ajuda d’externs. Penso que l’ajuda externa d’altres administracions ens pot
anar molt bé per l’experiència que tenen. Respon la regidor Glòria Borralleras dient:
estem buscant una persona que ens pugui donar un cop de mà.

9.- APROVACIÓ INICIAL DEL
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.

REGLAMENT

DE

LA

TAULA

DE

Vist el text redactat per a l’aprovació del Reglament de la Taula de
Dinamització Econòmica i l’informe emès per secretaria.
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de la Taula de Dinamització
Econòmica de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, el text del qual es el següent:
“REGLAMENT DE LA TAULA

DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.

1. Naturalesa del reglament de la Taula de Dinamització Econòmica
Aquest reglament regula la composició, les funcions i el funcionament del Taula de
Dinamització Econòmica de Prats de Lluçanès.
2.- Definició de la Taula de Dinamització Econòmica
La Taula de Dinamització Econòmica, és un organisme consultiu de la Regidoria de
Promoció del municipi que col·labora en la definició, organització, coordinació i
potenciació de les polítiques de promoció econòmica de Prats de Lluçanès.
3. Funcions i objectius
La Taula de Dinamització Econòmica té, entre d’altres, les següents funcions:
a) L’assessorament, proposta i informació a la regidoria de Promoció del Municipi de
l’Ajuntament de qualsevol assumpte relacionat amb l'activitat econòmica del municipi de
Prats de Lluçanès.
b) Actuar com a vehicle canalitzador de les propostes que els veïns i entitats de la
població tinguin en relació amb l’organització, coordinació, potenciació i
desenvolupament de l'activitat econòmica al municipi.
d) Vetllar perquè les activitats que es portin a terme o els projectes que es desenvolupin
tinguin com a objectiu la satisfacció de l’interès general del conjunt de la població de
Prats de Lluçanès.
e) Informar, i assessorar en tots aquells aspectes que sense estar directament
relacionats amb la Regidoria de Promoció del Municipi puguin repercutir-hi o tenir
rellevància.
4. Composició
La Taula de Dinamització Econòmica estarà formada pel regidor/a de Promoció del
Municipi de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès o membre en qui delegui que ostentarà la
Presidència, un representant de cada grup municipal i una persona representant de cada
una de les associacions d’àmbit econòmic de la població que estiguin interessades a
formar-ne part i que ho sol·licitin a la regidoria de de Promoció del Municipi i aquelles
persones que, a títol personal, i en atenció a les seves activitats, designi la regidoria de
Promoció del Municipi o el Consell plenari de la Taula de Dinamització Econòmica i la
persona tècnica de l’Àrea de Promoció del Municipi.
La Taula, per tractar assumptes específics i puntuals podrà demanar l’assistència de
tècnics o persones de reconeguda vàlua i coneixement en la matèria, les quals tindran
veu però no vot.
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Cada associació comunicarà, per escrit, al president de la Taula de Dinamització
Econòmica, la persona que ostentarà la representació de l’entitat. Una mateixa persona
no podrà representar alhora a més d’una entitat.
Si un membre del Consell deixa de formar part de l’associació que representa cessarà
automàticament en les seves funcions i l’associació elegirà un nou representant que no
formarà part de la Taula de Dinamització Econòmica fins que ho comuniquin, per escrit,
al President de la Taula de Dinamització Econòmica.
En el supòsit que un representant d’una entitat no pugui assistir a una sessió podrà
delegar, per escrit, a una persona que actuï per delegació seva i que sigui membre de la
mateixa associació.
5. Òrgans de la Taula de Dinamització Econòmica
La Taula de Dinamització Econòmica està formada per la següent estructura:
El Consell Plenari
Les Comissions, si s’escau
La Presidència
La Secretària tècnica, tècnica de l’àrea de promoció del municipi de l’Ajuntament.
a) El Consell Plenari
Formen part del Consell Plenari la totalitat dels membres de la Taula de Dinamització
Econòmica.
Estarà presidida pel president de la Taula de Dinamització Econòmica.
El Consell Plenari es reunirà com a mínim cada tres mesos amb caràcter ordinari, i les
vegades que calgui amb caràcter extraordinari quan així ho cregui oportú el president per
iniciativa pròpia o a petició, per escrit, de com a mínim tres dels seus membres.
Les convocatòries es realitzaran pel president amb una antelació mínima de quatre dies
hàbils, per escrit o pel mitjà de comunicació que es cregui més adient segons el cas i
s’acompanyaran d’un ordre del dia amb els assumptes a tractar.
El darrer punt de l’ordre del dia serà destinat a precs i preguntes.
Les sessions del de la Taula de Dinamització Econòmica seran públiques i s’anunciaran
oportunament a fi que hi pugui assistir qualsevol persona interessada en l’activitat
econòmica local. Els assistents que no siguin membres de la Taula de Dinamització
Econòmica podran expressar la seves opinions i suggeriments al final de cada sessió en
un torn obert de paraules.
Per la vàlida constitució de les sessions caldrà la presència de les persones que ostentin
la presidència i la secretaria o aquelles que els substitueixin i l’assistència d’un mínim de
tres persones (no incloent-hi la secretària i el president) de la Taula.
Preferentment, atesa la naturalesa de l’òrgan s’actuarà per consens, però també es
podran adoptar acords, que en cap cas seran vinculants, i que s’adoptaran pels vots de
la majoria simple dels membres de Taula de Dinamització Econòmica presents.
b) Les Comissions
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Es podran constituir quan es consideri convenient per tractar un aspecte concret del
desenvolupament de la política econòmica del municipi. En qualsevol cas la seva
creació, funcionament i composició s’acordarà en el consell plenari.
c ) La presidència.
El/ la president/a de la Taula de Dinamització Econòmica serà el regidor / a de Promoció
del Municipi de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, el qual podrà delegar la presidència a
un altre membre de la Corporació.
Per acord del Consell Plenari es podrà nomenar a un membre de la Taula de
Dinamització Econòmica president honorífic.
El president tindrà les següents funcions:
- Ostentar la representació de la Taula.
- Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries, així com la fixació
de l’ordre del dia, tenint en compte, si s’escau, les peticions de la resta de membres
formulades amb la suficient antelació.
- Presidir les sessions, actuar com a moderador en els debats, i suspendre’ls quan
concorrin causes justificades.
- Dirimir amb el seu vot els empats .
- Donar i vist-i-plau a les actes i certificacions dels acords de l’òrgan.
e) La secretaria.
Ostentat per la persona tècnica de Promoció del Municipi de l’Ajuntament o en qui
designi el Consell Plenari. Serà l’encarregat d’aixecar acta del desenvolupament de les
sessions i dels acords presos, que es transcriuran en el corresponent llibre, de realitzar
les certificacions dels acords adoptats i de portar el registre dels membres de la Taula de
Dinamització Econòmica.

6. Normativa aplicable
En tot allò no regulat en aquest reglament, s’aplicarà el què estableix la normativa
indicada a continuació, així com tota aquella que sigui aplicable per raó de la matèria:
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per el que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Disposició final
Vigència.
Aquest reglament entrarà en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el BOE, i
hagi transcorregut el termini previst a l’article 181 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, el qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
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Segon.- Sotmetre aquesta Reglament a informació pública i audiència als
interessats per un termini de trenta dies, a l’efecte de reclamacions i
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent 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.- Aprovat definitivament el reglament, 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 la regidora Montserrat Juvanteny dient:
Aquest reglament, al igual que vem fer amb la taula de dinamització esportiva, regula
el funcionament d’aquest òrgan. Des de la regidoria vem fer la primera proposta de
reglament a la taula de dinamització, es va consensuar entre tots els membres i
finalment aquesta és la proposta que arriba al Ple.
Continua l’Alcalde dient: Això segueix una línia de voluntat política molt ferma que és
la de consolidar aquests espais de participació.

10.- DECLARACIÓ D’URGÈNCIA I INAJORNABILITAT PER A LA
CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR
TÈCNICA DE TURISME
L’article 20.dos de la Llei 48/2015, de 29 de octubre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2016 pel qual s’estableix que “Durant l’any 2016 no es
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal
estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i
per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors,
funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al
funcionament dels serveis públics essencials”
Manifestada la voluntat de les dues persones que actualment estan ocupant les
places d’auxiliar tècnic de turisme de finalitzar la seva relació laboral amb
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Vist que cobrir aquest servei és necessari, urgent i inajornable i vista que es
considera que es tracta d’un servei essencial per aquest municipi.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents:
ACORDS:
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Primer.- Declarar essencial el servei de turisme de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès i declarar necessari i inajornable tenir coberta la plaça d’auxiliar
tècnica de turisme.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Com diu el text és perquè es
pugui cobrir aquesta vacant que quedarà a finals d’agost, setembre.

11.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER
LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN
MATÈRIA D’URBANISME
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.
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.
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.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres d’ERC i l’abstenció
de cinc membres de CIU adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la
modificació de l’Ordenança Fiscal de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme:
S’afegeix un punt 9 a l’article 6:
“9. Quan la intervenció municipal es realitza a través d’activitats
comunicades:
- Fins a 1.000 € de pressupost:........................20,64€
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- De 1.000 a 25.000 € de pressupost...............41,36€
- Més de 25.000 € de pressupost.....................82,72€
-Prorroga de comunicats d’obres.....................41,36€
-Comunicats de primera ocupació:
1habitatge....................................... 82,72€
2 a 3 habitatges.............................. 66,16€/habitatge
4 a 6 habitatges.............................. 57,92€/habitatge
7 o més habitatges......................... 49,60€/habitatge
Locals garatges (màx. 4 cotxes)..... 0,42€/m2
Soterranis (no aparcament)............ 0,42€/m2
Aparcaments comunitaris............... 0,48€/m2
Les reduccions i bonificacions previstes per a les llicències urbanístiques també
s’aplicaran en els supòsits de comunicacions prèvies.”
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text modificat de l’Ordenança 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.
Tercer.- En tot cas, els acords definitius, inclosos els provisionals elevats
automàticament a tal categoria, i el text íntegra juntament amb les
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 dient: S’afegeix una taxa nova per
les llicències o comprovació d’activitats comunicades. Quan l’obra que s’ha de fer no li
convingui projecte podrà fer una activitat comunicada.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Quins criteris tècnics s’han fet ser aquestes taxes?
Respon la secretària dient: La taxa es crea nova perquè fins ara no existia, però la llei
ja ve dient que hi ha activitats que amb un comunicat ja n’hi ha prou, no és necessària
llicència. Nosaltres per poder fer la comprovació a posteriori hem d’establir una taxa.
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12.- AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE L’ESCUT MUNICIPAL
En data 3 de juny de 2016 el Club de Futbol Sala Unió Esportiva va sol·licitar
poder utilitzar l’escut de Prats de Lluçanès pel disseny de l’escut de la seva
entitat i aporta proposta d’aquest.
D’acord amb el que preveu l’article 16.2 del Decret 263/1991, de 25 de
novembre, d’aprovació del Reglament dels símbols dels ens locals de
Catalunya, correspon a l’entitat local l’autorització de l’ús de l’escut municipal.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents,
ACORDS:
Primer.- Autoritzar l’ús de l’escut municipal a la Unió Esportiva Prats de
Lluçanès pel disseny de l’escut d’aquesta entitat d’acord amb la proposta
presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Crec que és una cosa que
no havíem fet mai, però en aquest cas com que volen utilitzar l’escut de Prats en el
seu logo, s’ha decidit fer el procediment legal perquè puguin fer ús d’aquest escut.

13.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2017
Vista la sol·licitud del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya per la qual es demanen les Festes Locals per a l’any 2017.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les següents Festes Locals per a l’any 2017:
- 23 de gener - dilluns
- 26 de juny - dilluns
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Aquí tradicionalment les
festes locals s’escullen el 22 de gener Sant Vicenç i el 25 de juny dia dels Elois, el fet
que el 2017 caiguin en diumenge, i vista la proposta del consell escolar municipal i
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parlat amb el que es feia tradicionalment, serà festiu el dilluns següent d’aquestes
festes.

14.- APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA D’EXECUCIÓ D’UN NOU
PAVIMENT AL POLIESPORTIU
Detectada la necessitat de reparació del paviment del Poliesportiu donat el
seu estat de deteriorament.
Vista la memòria valorada de l’obra d’execució per un nou paviment per al
Poliesportiu municipal, redactada pel tècnic competent.
L’Ajuntament en ple, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la memòria valorada per l’execució d’un nou paviment.
Segon.- iniciar els tràmits corresponent per la contractació per a l’execució
d’aquestes obres.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Aquest és un tràmit que
legalment no cal portar al Ple, nosaltres tenim la vocació de portar al Ple tantes
coses com puguem i en aquest cas una obra que és prou important i per això la
portem aquí per donar l’aprovació i iniciar els tràmits per contractar l’empresa que
ha de fer la feina.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Després d’estudiar i mirar la memòria
valorada, hi ha un punt, que és el termini d’execució i garantia que ha de tenir un
mínim de 5 anys. Jo crec que una obra d’una envergadura com aquesta, ha de
tenir un durada llarga i penso que enlloc de 5 anys es podria demanar de més
llarga.
Respon l’Alcalde dient: No sé si això és competència nostre, si ho podem fer. De
fet venim d’una experiència de la piscina municipal que ve d’un any de garantia,
no de 5, ni de 10 i per tant, 5 ens semblava bé. Però mirem si es pot allargar.

II.- PART DE CONTROL
L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent conjuntament ERC i CIU ,
referent L’APROVACIÓ MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE PER
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CORRUPCIÓ D’ESTAT, 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.

-

MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El diari Público va difondre les gravacions d'unes converses entre el ministre de
l'interior en funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge
Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es
demostra la persecució dels poders de l'estat contra Esquerra Republicana de
Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la intenció de fer
descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la
connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de
corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de
Catalunya davant de la societat.
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats
en aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les
forces polítiques independentistes són perseguides per tots els poders de
l'Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de
Catalunya.
La publicació de les gravacions va generar una ràpida reacció entre la societat
civil que va convocar manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de
treballar per enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la
prevenció i la investigació de la corrupció.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta
qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden
quedar impunes fets com els descrits, propis d’estat totalitaris.
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un
Estat.
Per tots aquests motius, els grups d’Esquerra Republicana de Catalunya i de
Convergència i Unió a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès adopten els següents
ACORDS
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Primer. L’Ajuntament de Prats de Lluçanès exigeix la dimissió, tant del Ministre
de l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de
confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec
a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes.
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a les accions
que tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin
portar a terme per esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones
implicades.
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que
defensin un nou país lliure de corrupció d’Estat.
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 i a l’Associació de Municipis per la Independència.

1.- INFORMACIONS
1.- Montserrat Juvanteny: Començo per la valoració de les festes de Sant Joan i Elois,
dir que el conjunt de les festes van ser molt participades, les dades en que s’esqueien i
l a climatologia segur que van contribuir a que l’afluència fos molt notòria. Tot i la gran
concentració de públic en alguns actes, també hem de dir que el civisme ha estat
present. Valorem el sant Joan i Elois, com la Festa de Prats amb majúscules, perquè
sabem la riquesa patrimonial que té això i entenem que hem de vetllar per aquest
patrimoni i saber difondre’l.
Enguany la festa ha incorporat novetats, la revetlla fora el carrer, va ser un èxit.
També hem augmentat amb seguretat, amb més protecció civil i instruccions per la
pasada. En definitiva des de l’ajuntament voldríem agrair a totes les entitats i també
persones a títol individual que han dedicat temps a organitzar la festa. Aquestes són
unes festes que són un èxit perquè hi ha l’implicació de molts a l’hora d’organitzar-les i
això fa que molts en gaudim.
2.- Montserrat Juvanteny: Informar també del conveni entre la Unió de Botiguers i
l’ajuntament de Prats. Aquest conveni ve arrel d’una subvenció que s’ha demanat a la
Diputació de Barcelona, que és per dinamitzar la part comercial del municipi per tal de
recuperar volum. És un conveni entre l’Ajuntament i la Unió de Botiguers, però la
Diputació dóna un ajut a l’ajuntament de 1.500€, i l’ajuntament i la unió també fan una
aportació de 1.500€ cadascun. I a partir d’aquí s’ha de realitzar tot un treball que gira
entorn a la dinamització comercial.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Per tant la Unió de Botiguers rep 3.000€? 1.500€
de la Diputació i 1.500€ de l’Ajuntament? Respon la regidora dient: Sí, i 1.500€ que
han d’aportar ells.
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3.- Montserrat Juvanteny: Informar de l’àrea d’autocaravanes. Està previst que les
obres s’iniciïn la primera quinzena de juliol. Estan pendents d’un informe tècnic, que és
el de seguretat, necessari per començar les obres. Tant bon punt això es tingui doncs
ja començaran. Especifico que amb el projecte aquest arrangem la zona de la
discoteca, que hi haurà la pròpia àrea d’autocaravanes i també s’arranja tot el camí
que va al safareig que passa per les antigues naus de Puigneró.
4.- Montserrat Juvanteny: Sobre el mercat voldria recordar tot el seguit d’accions que
s’han fet. Primer de tot partíem de la situació que no s’havia fet cap actuació durant 8
anys per fer créixer el mercat. I des de la regidoria de Promoció de municipi el que
hem fet ha sigut demanar una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè ens ajudi
amb suport tècnic i ens faci un estudi. Aquesta subvenció l’hem pogut demanar quan
la Diputació ha obert convocatòria de subvencions, que ha sigut a principis d’any i ens
han dit que si que ens atorgaran l’estudi i ens ajudaran a com dinamitzar tot el mercat.
Les mesures que surtin d’aquest estudi les aplicarem amb la màxima celeritat possible.
Mentre la feina que hem fet des de l’ajuntament, per una banda, totes les peticions de
marxants nous que teníem les hem incorporat des d’aquest mes de juny al mercat, per
tant tenim parades noves. També havíem comentat que hi havia marxants que
pagaven l’espai i no venien, això provocava que hi hagués una discontinuïtat i espais
buits al mercat. El que hem fet ha sigut ubicar aquestes parades noves en aquests
espais. Tercer, hem incorporat el mercat del rebost al mercat dels diumenges, fent
créixer el teixit del mercat. També hem reforçat l’aspecte de publicitat del mercat tant
en xarxes socials, com agendes als mitjans i trameses postals a establiments
d’allotjament del Lluçanès. Per resumir, la dinamització del mercat és un tema
complex, en som conscients, no podem aplicar mesures improvisades, han d’estar
molt ben pensades, no valen cops de timó i canvis de rumb. Us convidaria a participar,
però entenc que com que ja formeu part de la taula de dinamització, ja hi participeu i
ho treballeu contínuament. Per tant, en la propera taula de dinamització econòmica
tindrem més informació i podrem ja desgranar i analitzar la primera fase del que ens
hagi dit l’estudi.
Intervé el regidor Jordi Batriu dient: Un petit matis, potser és un pel agosarat això que
durant 8 anys no s’ha fet res. No és cert, perquè punts com publicitat, nous marxants,
treball amb la taula de dinamització ja es venien fent. Per tant deixem fer-te aquest
matis. Respon la regidora dient: Poques coses perquè el resultat hagi estat el que
segurament desitgeu vosaltres i desitgem nosaltres. Jo formava part de la taula de
dinamització i en 3 tres anys que vem estar funcionant bàsicament ens centràvem amb
dues accions, la fira de la coca i la llonganissa i l’obrim de nit. Si que es veritat que
amb publicitat s’havia reforçat, perquè la unió de botiguers sempre havia fet arribar
aquesta petició, però també dir que quan vem arribar al govern vem trobar peticions al
calaix de parades noves que volien participar i no es desencallava.
Continua el regidor Jordi Bruch dient: En aquest sentit hem d’anar tots en el mateix
rumb, perquè el mercat ha de ser un explotament gran del municipi, al ser amb
diumenge, al tenir ara unes bones comunicacions, ens ha d’ajudar. Hem d’actuar
perquè hi ha molts dies que el mercat fa pena, la veritat és aquesta, i hem d’arreglarho com sigui, conjuntament o com sigui. Continua la regidora dient: l’objectiu el tenim
comú, i per part del govern la voluntat es treballar-ho plegats.
5.- Glòria Borralleras: Dir-vos que s’ha acabat el pla ocupacional que treballava en
l’arranjament i neteja de la Font de les Coves, aquest pla anava lligat a un projecte que

28

s’havia de treballar en un espai compartit amb un altre municipi. A més de
l’arranjament de la font s’ha netejat i senyalitzat un camí que va a Santa Maria de
Lluçà.
6.- Glòria Borralleras: Us faig una mica de cronologia del porta a porta. L’octubre de
20015 vem tenir l’estudi i el pressupost del porta a porta. Les propostes anaven amb la
direcció de mancomunar amb Olost. Amb el números que teníem i les propostes ens
vem anar movent i descobrint el món de la gestió de residus i vem conèixer altres
models de recollida. Ens vem tornar a reunir amb residus d’Osona i vem revisar
números. La sorpresa va ser que al revisar els números que teníem i la sorpresa va
ser que l’increment que li suposava a Olost fer el porta a porta amb nosaltres era del
51%, per tant, no podíem mancomunar amb ells i anar pel nostre compte. S’han
buscat altres pressupostos i sense mancomunar amb cap municipi. Ara tenim aquests
pressupostos, ens ho estem mirant i crec que ja ens podem agafar tots vosaltres i
nosaltres i treballar el porta a porta. Surten 5000€ posats a la campanya. Hi són
perquè no sabem quan pot costar una campanya. Quan tinguem una reunió us
convocarem i ho treballarem conjuntament.
7.- Anna Plans: A instàncies dels malalts del Cron i colitis ulcerosa ens va demanar a
l’ajuntament si ens podíem adherir en aquest projecte. “No em puc esperar!”.
Consisteix en deixar entrar als malats, prèvia identificació, per fer servir els lavabos
públics, en els horaris que estan oberts, i ens hi hem adherit.
8.- Anna Plans: El dia 21 de juny hi va haver la jornada de suport a l’Ela, una altra
malaltia, l’esclerosi lateral amiotròfica, ens ho van demanar des d’una associació
d’adherir-nos i ens demanaven que il·luminéssim un edifici municipal de color verd, no
era res difícil i ens vem adherir per donar suport aquests malalts.
9.- Anna Plans: L’última junta de govern vem aprovar una ordenança que regula els
ajuts que dóna la Diputació a les persones grans que han de reformar el seu bany per
adaptar-los. L’ordenança regula a qui es donen les ajudes i quina quantitat.
10.- Anna Plans: Convidar-vos al proper 10 de juliol al Mulla’t per l’esclerosi múltiple. A
les 12 del migdia hi haurà el salt solidari, just després amb l’ajuda de la Gatzara es
farà una xeringada davant de la piscina. A la tarda el Club Natació Prats organitza un
torneig de waterpolo. Durant el mateix dia i el cap de setmana abans es vendrà el
marxandatge i durant el dia 10 també es podran fer els metres solidaris com sempre.
11.- Anna Plans: Aquesta setmana ha començat el projecte del voluntariat. Ha
començat amb molta força, amb molta energia, està funcionant aquesta setmana molt
bé. Hi ha 16 joves que hi participen amb l’ajuda de 2 monitors, treballen juntament amb
la brigada i estan reparant la plaça dels Països Catalans, el primer dia van pintar els
bancs i ja va canviar la plaça. Aquest voluntariat col·labora amb diferents entitats del
poble, escola bressol, centre de dia, residència d’avis, centre obert. Hi ha una
implicació de diferents generacions i un intercanvi de idees que fa goig i de moment
funciona tot correctament i esperem que tot segueixi així.
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12.- Glòria Borralleras: Una cosa que m’he deixat, el fet que tirem endavant el porta a
porta i no mancomunem amb cap municipi del Lluçanès, no vol dir que ens oblidem
d’aquest tema. Des del Consorci hem demanat ajut perquè ens faci un estudi sobre la
gestió de residus, i s’inclou l’oferiment que vem fer Prats de Mancomunar la deixalleria.
Ens agradaria anar més enllà de tot això i fer una gestió a nivell del Lluçanès i poder
en un futur crear algun lloc de treball relacionat amb això.
13.- Isaac Peraire: Avui ha començat la reforma de la cuina de la zona educativa. Ha
d’estar amb 3 setmanes apunt, però al setembre es farà una prova pilot. El curs
començarà que els nanos podran menjar del cuinat allà. Dilluns començaran les hores
d’intervenció al pati que he explicat en la modificació de crèdit.
14.- Isaac Peraire: Aquest cap de setmana hi ha la festa de l’esport, proposada
després de parlar-ne a la taula d’esports. Hi ha diumenge al mati tot un conjunt
d’activitats fetes per les entitats esportives que han volgut adherir-se i entre totes
munten un circuit esportiu i el dissabte a la tarda com a prèvia, i una cosa externa,
muntaran un rocòdrom a la piscina.
15.- Isaac Peraire: El dia 13 va fer un any del canvi de govern i nosaltres el que volem
es compartir aquesta avaluació de l’any de govern amb tota la gent que vulgui i pugui
amb una cosa que hem dit assemblees a la plaça. Duran el dimarts i dimecres de la
setmana que ve i dimarts i dimecres de la setmana a següents, estarem a 4 places
diferents per explicar aquest any de govern i poder interactuar amb els veïns que
vulguin d’aquest any de govern. Es fa a la plaça per fer més pròxim però també per
tractar els temes més propers a la plaça en qüestió, i per enriquir més les assemblees
hem escollit 4 eixos temàtics, civisme, planificació d’espais, gestió de residus i la
pèrdua de població. Ens sembla que pot ser una fórmula d’interacció.
16.- Isaac Peraire: Fruit del butlletí que va publicar el grup de convergència, i sobretot
volia explicar amb ànim de millorar la informació i d’aclarir-la. En la portada es parla
dels 167.000€ del diners que hi ha la caixa de les arques municipals, que un servidor
va necessitar deu i ajuda per explicar els canvis i tot, potser si que no em vaig explicar
prou bé, demano disculpes, es veritat que sempre estic a disposició per tornar-ho
explicar o els serveis tècnics, però fer palès que ningú després del Ple ens va demanar
més informació sobre aquests canvis. Jo els porto una altra vegada aquí per si hem
d’entrar-hi. L’última modificació de crèdit tractava temes com la generació d’uns plans
d’ocupació, és cert que no hi havia cap gran obra, però com he explicat, no viu la
criatura només de fer grans obres. Aprofito per anunciar que a les properes
modificacions de crèdit si que hi haurà una gran obra, però no és aquesta la nostra fita,
sinó que és la d’anar canviant i arreglant petites coses, per aconseguir-ne de més
grans. Això pel que fa la modificació de crèdits reitero la meva i la nostra predisposició
de tornar-ho explicar sempre que faci falta. Evidentment que la gestió és responsable,
amb previsió, i que els diners que hi ha al romanent de tresoreria són per invertir, són
de la població i està bé que enriquim els serveis i les inversions que facin falta.
El següent tema que és radicalment diferent però que també va amb la qüestió de
finances, és l’augment significatiu de l’IBI. Només per aclarir un parell de conceptes
perquè és confon que vol dir actualització, revisió i regularització de l’IBI. En l’escrit ja
entenem que es volia transmetre en l’escrit, que és que la gent pagarà més perquè els
d’esquerra el que fan és augmentar l’IBI. Però jo aconsellaria si una altra vegada es
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vol explicar d’aquest manera, ho posaria directament. Però com que això no és cert,
llavors es quan surten explicacions enrevessades i es confonen conceptes. Per una
banda el que fa aquest ajuntament és demanar l’actualització del valors cadastrals,
tant de bo això es fes cada any, perquè llavors no passa el que passava aquí que
estem en valors de l’any 89. El que va viure Prats és una regularització dels valors
cadastrals, vol dir que es van posar al dia diferents finques que havien de tributar i no
ho feien, les piscines, el tema dels coberts en les rústiques i tot això. El que va fer
aquest govern, i ho vem explicar quan vem aprovar les taxes, i tornem, no hi ha cap
problema, és ajuntar la taxa del clavegueram, que casualment us deixeu d’explicar
aquí, que ara la gent no pagarà taxa de clavegueram. No sé si és descuit o falta de
coneixement, però això ara us ho expliquem. Aquí no s’explica que la taxa de
clavegueram està inclosa dins de l’IBI i per tant la gent, generalment, el que ha pagat
aquest any d’IBI, ha de sumar més o menys el que va pagar l’any passat d’IBI i
clavegueram. Aquest any és paga en dos terminis perquè l’IBI està fraccionat. El
nostre compromís és que alhora de tractar les taxes de l’any que ve tornem a fer el
mateix, incidir en el coeficient sobre l’IBI, no en els valors cadastrals. Perquè tot això
ho fem pensant en els veïns i el dia de demà que no els hi vingui la garrotada. Per tant,
el que tornem a oferir és treballar sobre aquest coeficient que l’ajuntament pot fer. És
un tema certament una mica complicat i engorrós.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Aquest parlem-ne el fem per això, per com veiem
el poble, com veiem l’equip de govern que tira endavant el nostre poble. Com hem
mostrat aquest Ple i en l’anterior, aquest 167.000 més aquests 20.000 i pico, que són
aquests 190.000€, diem i repetim i ens refermem amb que aquests diners que són del
poble i que no s’ha fet cap gran obra es gestionin bé. No diem que us els mal gasteu,
diem que els gestionem bé. Crec que no diem cap barbaritat dient que aquests diners
s’han gastat d’aquesta forma perquè han sortit del romanent de caixa.
Intervé l’Alcalde dient: Trobeu que hi ha algun diner que estigui mal invertit d’aquests
diners moguts del romanent de tresoreria? Continua el regidor dient: És una falta de
previsió alhora de fer els pressupostos. Si es fan modificacions és perquè no estava
previst en els pressupostos. Continua l’Alcalde dient: Alhora de fer els pressupostos
encara no se sap quin romanent de tresoreria hi haurà, perquè el romanent el saps
quan tanques el pressupost de l’any anterior, per tant el saps quan el pressupost del
2016 ja està aprovat. La meva pregunta és: D’aquests diners agafats del romanent de
tresoreria n’hi ha algun que trobeu que és mal invertit? Perquè si hi són ens ho dieu i
intentem arreglar-ho.
Continua el regidor Jordi Bruch dient: Segon punt, pel que fa la taxa de l’IBI tenim molt
clar que són les valoracions, que són els valors cadastrals i que són les
actualitzacions. No sé si recordeu quan vem parlar de les taxes i vem dir, que la taxa
de clavegueram no l’eliminem, deixem-la a zero. I no es veritat que el que pagaran
aquest any la gent es igual que el que van pagar l’any passat d’IBI més clavegueram.
Es paga més aquest any. Vem recordar i vem dir que sobretot venim d’una revisió del
cadastre que afectava amb un tant per cent molt gran de la població que havia rebut
un import gran. Intervé l’Alcalde dient: T’equivoques, regularització. Continua el regidor
dient: Regularització del cadastre que va afectar a molta gent, i vem dir quan fem les
taxes anem al lloro perquè això hi hagut gent que ja li han tocat la butxaca aquest any,
l’any que ve els hi tornarem a tocar i fa 2 plens enrere, quan hi va haver la proposició
des de la Diputació del coeficient de regularització del cadastre. Intervé l’Alcalde dient:
El que vem aprovar va ser la sol·licitud d’actualització del cadastre. Continua el regidor
dient: Doncs aquest tant per cent que per cent que pujava 1,08, nosaltres vem
proposar que es baixés a 0, més que res perquè veníem d’aquesta revisió de fa 2
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anys. I això vem quedar que ho mantindríem, i per això vem votar a favor, perquè el
coeficient que posa l’ajuntament de cara l’any que ve torni a passar el mateix. Intervé
l’alcalde dient: Això és el que hem de fer ara. Per tant, ja tenim un acord que és que
les treballarem conjuntament. Continua el regidor dient: Nosaltres volíem parar
aquesta regularització que feia Diputació, aquest coeficient que nosaltres vem dir que
no el votéssim a favor i vosaltres veu dir que aprovéssim aquest i que el coeficient que
donava l’ajuntament el treballaríem conjuntament.
Continua el regidor dient: Per rèplica d’això del Parlem-ne, nosaltres exposem com
veiem el poble, i per això fem oposició i crec que és una oposició constructiva. Respon
l’Alcalde dient: Em sembla perfecte, i jo gaudeixo llegint-lo, però em sembla que hi ha
informacions que potser s’havien d’explicar millor.

2.- PRECS I PREGUNTES
1.- Jordi Bruch: Si ens podíeu fer una valoració econòmica, de costos i de participació de
l’obrim de nit.
Respon la regidor Montserrat Juvanteny dient: En aquests moments estem redactant la
memòria i hi ha la valoració econòmica. L’obrim de nit va ser molt participat malgrat la
pluja i haver de patir fins a últim moment. L’obertura d’establiments era similar a anys
anteriors, i la valoració es positiva i per part de la Unió de Botiguers la idea és que això
continuï, i hi hagi futures edicions. La memòria la penjarem al portal de transparència i
falta arribar factures per acabar-ho de tancar. Igual que la de festes de Sant Joan.
2.- Jordi Bruch: Ens agradaria saber l’estat de les obres de l’hotel d’entitats, perquè fa
pràcticament un any que s’hi està treballant i fa temps que es veu la cosa parada.
Respon l’Alcalde: El projecte està fet i estem buscant la forma de finançar la seva
construcció, reforma interior. De fet pretenem que el proper Ple es pugui aprovar el
projecte i buscar la forma de finançar l’obra. No només és un hotel d’entitats sinó que
també és un espai per coworking i una sala d’actes adaptada, gran i potent. Intervé el
regidor: Però encara s’està redactant el projecte? Respon l’Alcalde dient: Sí, però fa 4
mesos que s’està fent. Continua el regidor dient: Potser s’ha de posar més enfasi per
tirar-ho més ràpid endavant. La nostra visió, creiem que està la cosa parada. Respon
l’Alcalde: Sí de fet el que es veu si que està parat, perquè la planta baixa ja està neta,
apunt per fer les distribucions, però no està parada la part més formal de tot el
procediment, que és la redacció del projecte.
3.- Jordi Batriu: Una pregunta que ja es recorrent sobre el tema de l’espai social, amb la
moció aprovada que es faria un calendari, i una vegada més us demanem en qui estat
estem?
Respon la regidora Anna Plans: Avui ens han entregat el projecte i fa una setmana i mitja
la caixa ens va trucar que volia signar un conveni de col·laboració. No tenim quantia, no
sabem quin dia es signa, i en el moment que sapiguem la quantia que ens donen ells
podrem calendaritzar-ho tot.
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4.- Jordi Bruch: Un altre punt que ens preocupa una mica és l’estat de les 3 Fonts. És un
lloc emblemàtic del poble, és un lloc de la ruta urbana del poble i al ser una font es
bastant impensable que no hi hagi ni aigua, està brut i deixat, i l’espai hauria d’estar
arranjat i net.
Respon la regidora Montserrat Juvanteny: L’actuació de les 3 Fonts està prevista dins del
projecte de l’àrea d’autocaravanes que arriba fins al safareig i també hi ha una part
d’arranjament i conservació de la part de les fonts. Com molt bé dius es van treure les
fonts, per poder substituir-les perquè aquelles no funcionen, vessaven. Hem buscat
diferents proveïdors però no ho hem aconseguit. Vem posar un cartell per veure com era
l’original, el cartell si que fa uns dies que ha desaparegut i l’hauran de tornar a repostar i
per la conservació de l’entorn reforçarem a la brigada que ho vigilin i ho mantinguin net.
Continua el regidor dient: ja està bé que es busqui, però és inacceptable que una font no
tingui aigua. Fiquem una aixeta, com sigui, però que ragi aigua, perquè hi ha molta gent
que li fa falta, que sigui provisional, però que ragi. Continua l’Alcalde dient: Nosaltres
preferim fer-ho bé que no pas fer nyaps. Ens demaneu responsabilitat, l’assumim
completament i busquem la fórmula, també ens agradaria el que tu dius, però ho volem
fer bé.
Intervé la regidora Glòria Borralleras dient: Ja que parlem de les 3 fonts també podríem
parlar del safareig, de les millores que hi hagut. Ens en preocupem, però tot alhora no
podem, hi ha aquestes limitacions. Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Us entenc, però no
entenc el fons, ficar una aixeta allà costa 5€, hi ha d’haver una aixeta i pot rajar aigua.
S’entén que es busquin les fonts que toqui, però no costa res que hi hagi una font que
quan apretis ragi aigua. Continua la regidora: Bé per rentar i això la gent encara va al
safareig i per recollir aigua també.

5.- Jordi Bruch: Teníem l’assumpte del carrer Major, com teniu el projecte, per la part de
Cala Loreto fins a Cala Pili per les obres de canalització del gas, i l’altre de l’obra en si de
fer zona comercial i zona peatonal, com està l’assumpte?
Respon l’Alcalde: Està bé, la Diputació de Barcelona ha atorgat els diners per tirar
endavant aquest projecte, nosaltres el que hem fet ha sigut revisar el projecte. Ara farem
el següent pas que és treballar-lo amb els veïns i després podrem aprovar el projecte per
iniciar tot el procediment de licitació de l’obra i fer-se l’obra. En un proper Ple haurem de
fer la modificació de crèdit per aquesta obra, per tant el carrer major està a la recta final
per poder començar les obres.
6.- Jordi Bruch: Des de la Diputació va arribar un subvenció de serveis socials de
14.000€?
Respon la regidora Anna Plans: Va arribar una subvenció estem valorant on poder-la
invertir, la primera gran necessitat és l’ampliació del Centre Obert i estem mirant si podem
destinar aquest subvenció a l’ampliació del centre obert.
7.- Jordi Batriu: En referència al porta a porta, gràcies per convidar-nos a formar-ne part
amb tot el que heu anat recopilant del porta a porta. Dos constatar que no és tant fàcil
com semblava. Tercer doncs som-hi, si hi som convidats encantats de formar-hi part i a
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veure si trobem el millor model perquè el cost sigui el mínim possible pels veïns i tingui
totes les garanties de servei de qualitat.
8- Jordi Bruch: Només un detall de l’IBI que deies que es fraccionava, si no vaig
equivocat l’IBI ja es fraccionava, però s’ha canviat la data.
9.- Isaac Peraire: En referència al porta a porta, el que crec que és important és perquè
volem fer-ho. No ho volem fer ni per capritx, ni perquè ens agrada molt. És una aposta
clara que afectarà en positiu a la gent, a l’entorn, la reducció de la generació de residus i
el reciclatge que s’ha de fer després. Lo important és perquè ho volem fer, fer-ho bé i la
implicació i informació necessària i és molt bo que ho seguim treballant conjuntament.
10.- Iolanda Roset: Només volia dir que de cara a setembre s’inicien els espais de debat
educatiu a través d’una tècnica de la Diputació de Barcelona i que serà el precedent del
Pla educatiu d’entorn que ja portàvem en el programa i on hi haurà representants dels
diferents agents educatius i on es debatran temes d’educació i objectius relacionats amb
el món educatiu.
Intervé la regidora Iolanda Roset dient: Tinc unes paraules per dir, me les he escrit,
perquè estic més nerviosa que el dia que vaig jurar el càrrec.
Fa un any i poc més vaig decidir iniciar un camí amb un gran equip humà, gran no pas de
quantitat sinó de qualitat humana, i això va per tots. El tret de sortida van ser les
passades eleccions municipals i a partir d’aquell moment han caminat al meu costat,
passant a ser bons companys de viatge i esdevenint bones amigues i amics, tot i que
amb alguns ja portàvem alguns anys treballant pel poble. Ells han sigut aquell impuls en
el moment en que les pedres s’interposaven en la nostre ruta, o quan la pujada es feia
massa difícil i semblava impossible assolir el punt més alt. M’han allargat la mà i junts fer
les baixades més suportables i gratificants de tota la caminada i son i seran aquells amb
qui em continuaré recolzant amb altres objectius que vindran.
Al llarg de l’any i de seguir el camí iniciat amb valentia, orgull, serenor, il·lusió, empenta,
però també, com no dir-ho, molta por, se’m presenta davant meu una cruïlla, un punt
d’inflexió o cal escollir prendre decisions valentes, fermes i ben consensuades i creieu-me
que molt meditades. Personalment la meva elecció es desviar-me de l’objectiu marcat ara
fa un any, optar per un camí on la família i la salut passa a ser una prioritat i on trobi el
temps necessari per agafar energia, recuperar-me i segui endavant amb el mateix impuls
que ara fa un any junts vam iniciar.
Em mantinc dins la ruta paral·lela i dimiteixo del meu càrrec i cedeixo el relleu a una
persona que té molt clars els objectius a assolir i el perquè la gent del poble els ha escollit
per fer-ho possible. Es tracta de la Laia Font, la tenim aquí al públic, qui forma part també
de l’equip d’esquerra. A ella li traspasso la meva motxilla plena d’experiències i emocions
i li desitjo moltíssima sort i encerts en aquest viatge, bé li desitgem tots.
Vull deixar molt clar que els motius que m’empenyen a renunciar a la regidoria són única i
exclusivament personals, i que no ha estat ni molt menys una decisió fàcil, però massa
sovint la vida ens posa a prova i ens fa lluitar batalles, que si bé no esperades, ens
enforteixen com a persones.
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Hem format junts un gran equip, on malgrat el que es pugi dir o deixar intuir, m’he sentit
en tot moment molt recolzada i acompanyada. Aquí hem compartit uns objectius comuns,
en una pinya molt sòlida que seguiran enfortint al llarg dels tres anys que queden per
endavant.
Per últim voldria agrair a tothom el seu suport, el seu acompanyament al llarg de tot
aquest any, en especial a la família, prioritària en tot moment, els amics, als tècnics de
l’ajuntament, els companys i companyes que estem ara mateix en aquesta taula i tots mil
gràcies i fins aviat.
Intervé el regidor Jordi Batriu dient: No solament aquest últim any, sinó els 5 anys
podríem dir, doncs hem tingut la sort o la casualitat, podríem posar molts adjectius,
d’haver compartit algun projecte, alguna idea, haver treballat alguna cosa junts, altres que
hem discrepat, si alguna cosa no hem estat d’acord crec que ens ho hem pogut dir d’una
manera sincera, ens hem respectat sempre amb tot el que hem anat fent en aquest camí,
que a la fi i el cap compartim per la gent del poble. Entenem els motius i no podem fer
altra cosa que agrair-te la teva feina, la teva predisposició, etc., etc. i desitjar-te molta
sort, la salut per endavant, només faltaria, i la família. Un agraïment, simplement això.
Intervé l’Alcalde dient: Evidentment aquest agraïment immens per tota la feina que tu
Iolanda has fet per tot el poble, mai és prou gran l’agraïment. Els que coneixem les hores
dedicades des de fa ja 6 anys que vem començar aquesta aventura. Evidentment, com
has dit, és un fins aviat, comptem tot l’equip de govern i d’esquerra amb la teva saviesa,
experiència, energia, la teva inquietud que tantes vegades ens sacseja i esperem que ho
segueixi fent. Jo crec que l’agraïment és del poble per la gent que dedica molt bona part
de la seva vida a treballar per ell des d’un lloc privilegiat, com aquest, de responsabilitat,
per tant, és molt just aquest agraïment i que te l’has guanyat de sobres.
També deixeu-me donar la benvinguda a la Laia Font que formalment esdevindrà
regidora al proper Ple i que igualment ens portarà aquestes sacsejades, inquietuds,
ganes, feina, empenta i sempre i guanyem que estarà al costat i agafada de la mà de la
Iolanda.
Continua la regidora Iolanda Roset: Jo només volia afegir que realment tant estar a
l’equip de govern com a l’oposició, es impressionant la gran quantitat de feina que
s’acumula amb un ajuntament, que moltes vegades hi ha gent que discrepa, però que
realment la tasca és molt dura i poc gratificant, per tant a tots gràcies per estar davant del
poble, i ara com a ciutadana encara valoraré més la feina que s’està fent des d’un
ajuntament, que a vegada no ho valorem prou. Amb més encerts o menys, la tasca és
dura, és costosa i implica molt a nivell personal, professional, emocional i familiar. Per
tant un agraïment a tots.

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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