ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2016
Caràcter: ordinari
Data: 21 de desembre de 2016
Horari: 20,32h a 22,17h
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
Laia Font López
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 les actes de Ple anteriors.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.
3.- Donar compte de les Juntes de Govern.

4.- Aprovació baixes del padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
5.- Autorització de compatibilitat d’una treballadora de l’ajuntament.
6.- Aprovació modificació dels llocs de treball.
7.- Aprovació del pressupost i la plantilla per l’exercici 2017.
8.- Adjudicació de les obres de millora i regeneració del carrer Major i plaça de
l’Església.
9.- Adjudicació de les obres d’urbanització del sector PP2, Cal Dama, Fase 3.
10.- Aprovar la denominació del Parc del Picotí.

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

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent per a la convocatòria d’una
borsa de dinamitzador sociocultural i una borsa de peó de brigada, no
inclòs a l’ordre del dia per a sotmetre’l a coneixement de l’Ajuntament en Ple a
l’empara de l’art. 91.4 del Reglament d’Organització i Funcionament de les
Entitats Locals.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat aprova la urgència i es col·loca en el punt
número 11.

1.- APROVACIÓ ACTES DE PLE ANTERIORS
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada per l’Ajuntament en ple el dia:
- 26 d’octubre 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:

2

-

Decret núm. 115/2016 de 20 d’octubre de 2016 – Autorització canvi de
nom activitat.

-

Decret núm. 116/2016 de 8 de novembre de 2016 – Aprovació bonificació
tarifa aigua ús domèstic a família nombrosa.

-

Decret núm. 117/2016 de 9 de novembre de 2016 – Acceptació
reclamació responsabilitat patrimonial per danys ocasionats al retrovisor
d’un vehicle.

-

Decret núm. 118/2016 de 10 de novembre de 2016 – Modificació
contracte de treball d’operari de deixalleria a personal de neteja.

-

Decret núm. 119/2016 de 16 de novembre de 2016 – Arxivar procediment
administratiu d’ordre de legalització o restitució de les obres, finca carrer
Major.

-

Decret núm. 120/2016 de 22 de novembre de 2016 – Concessió targeta
d’aparcament per persona amb disminució.

-

Decret núm. 121/2016 de 24 de novembre de 2016 – Autorització
ampliació activitat.

-

Decret núm. 122/2016 de 28 de novembre de 2016 – Autorització
col·locació placa de gual.

-

Decret núm. 123/2016 de 1 de desembre de 2016 – Modificació contracte
de treball de peó de brigada a operari de deixalleria.

-

Decret núm. 124/2016 de 14 de desembre de 2016 – Obtenció d’una
placa de gual.

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 18 d’octubre de 2016.

3

-

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

-

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

L’Ajuntament en Ple per es dóna per assabentat

4.- APROVACIÓ BAIXES DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
Vista la relació de vehicles amb matrícules molt antigues, algunes d’elles
difícilment estan circulant actualment i els propietaris ja no tenen els vehicles i
als que s’ha tramitat expedient de FALLIT.
Atès que per això és necessari portar a terme una neteja del padró fiscal de
vehicles.
L’Ajuntament en Ple per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la baixa del padró de l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica per l’any 2017, i futurs exercicis dels vehicles que es relacionen a
continuació:
TITULAR
X5077378J
45856404Q
33938487D
47853313L
77734840S
77734840S
47794106Z
33942465P
39263463W

MATRICULA
3270CNT
B4728OY
B7155LS
B9250WS
B6784KG
B7915CU
B2481SU
B3711VP
B6349DZ
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MARCA I MODEL
SEAT IBIZA 1.9
SEAT IBIZA 2.0
RENAULT 19
SEAT IBIZA 1.9
FIAT UNO
CITROEN MEHARI
CITROEN XANTIA
CITROEN XSARA
TALBOT 150

Segon.- Comunicar la part dispositiva dels esmentats acord a l’Organisme de
Gestió Tributària perquè practiqui les baixes del Padró Fiscal de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica dels vehicles abans esmentats.

5.- AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA DE
L’AJUNTAMENT
Vista la sol·licitud de data 14 de desembre de 2016 de la funcionària de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, la Sra. Sara Blanqué Dolado, en la qual
demana que li sigui concedida la compatibilitat per a la realització de l’activitat
en el sector privat consistent en assessorament tècnic en comptabilitat pública.
Vist l’informe emes per la Secretaria de data 14 de desembre de 2016.
Considerant allò disposat als articles 11 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques, especialment l’article 14 respecte a la competència per a la
declaració de compatibilitat.
Considerant l’atribució que confereix a aquest òrgan col·legiat l’art. 123 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.
L’Ajuntament en ple, amb per unanimitat adopta els següents,
ACORDS:
Primer.- Autoritzar a la funcionària Sra. Sara Blanqué Dolado, tècnica
d’administració especial de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a exercir un
segon lloc de treball o activitat d’assessora tècnica en comptabilitat pública.
Segon.- Establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter
específic per al treball ressenyat, per la qual cosa un cop cessi l’activitat la
beneficiaria haurà de comunicar-ho.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.
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6.- APROVACIÓ MODIFICACIO RELACIÓ LLOCS DE TREBALL
Vista la provisió d’alcaldia de data 12 de desembre de 2015, l’informe de
secretaria de data 14 de desembre de 2016 sobre la legislació i procediment
aplicable, la memòria d’alcaldia de data 12 de desembre de 2016 i ’informe
favorable de secretaria intervenció de data 16 de desembre de 2016.
Vist l’expedient on hi consten totes les variacions que s’han produït en els
diversos llocs de treball.
Atès que correspon al Ple de la Corporació la modificació de la relació de llocs
de treball de personal segons disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol,
Reglament del personal al servei de les entitats 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 la modificació de relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOP i DOGC i al taulell d’anuncis de
l’ajuntament durant el termini de 15 dies, cas de no presentar-se reclamacions
s’entendrà aprovat definitivament i es disposarà la seva publicació íntegra
Tercer.- Transmetre aquests acord aprovat definitivament a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Els punts més destacats
d’aquesta relació de llocs de treball, es la redefinició de la brigada municipal, fruit dels
canvis que hi hagut i els que es preveuen que hi haurà l’any que ve. També hi ha la
variació del sous, en els serveis d’escola bressol municipal i centre de dia, dignificantlos una mica més.

7.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA PER
L’EXERCICI 2017
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2017, així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal
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comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb l’establert en els
articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI
de la Llei 39/1988.
Vist l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària del que se’n desprèn que la situació és
de compliment de l’estabilitat pressupostària.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis vots d’ERC i cinc vots en
contra dels regidors de CIU adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament, per a
l’exercici econòmic 2017, juntament amb les seves bases d’execució, el resum
per capítols del qual és el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Fons de contingència
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers

851.000,00€
1.077.400,00€
6.100,00€
102.560,00€
70.000,00€
666.490,00€
-

75.825,00€

TOTAL:

2.849.375,00€
ESTAT D’INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ing.
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials
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1.063.000,00€
10.000,00€
422.433,00€
699.202,00€
50,00€

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

91.638,00€

B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers

562.752,00€

TOTAL:

2.849.375,00€

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual,
segons la relació següent:

PLANTILLA DE PERSONAL 2017

A) FUNCIONARIS D’HABILITACIÓ NACIONAL

Denominació lloc de treball

Grup

Règim

Dedicació

Dotació Forma de provisió

Secretaria – intervenció

A1

FHN

Complerta

Denominació lloc de treball

Grup

Règim

Dedicació

Administratiu

C1

F

Complerta

3 concurs

Agutzil

E

F

Complerta

1 concurs

Conserge

E

F

Complerta

1 concurs

Tècnic

A2

F

Complerta

1 concurs

Tècnic administració especial

A1

F

Complerta

1 concurs

Tècnic

C1

F

Complerta

1 concurs

concurs unitari o
1 concurs ordinari

B) FUNCIONARIS
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Dotació Forma de provisió

C) LABORALS

Denominació lloc de treball

Grup

Règim

Dedicació

Dotació Forma de provisió

Auxiliar arxiu

C1

L

Parcial

1 concurs

Auxiliar escola bressol

C2

L

Complerta

1 concurs

Auxiliars de turisme

C2

L

Parcial

2 concurs

Director centre de dia

A2

L

Complerta

1 concurs

Infermera

A2

L

Parcial

1 concurs

Mestra/directora escola bressol

A2

L

Complerta

1 concurs

Operari deixalleria

E

L

Parcial

1 concurs

Operaris manteniment via pública

E

L

Parcial

1 concurs

Operaris manteniment via pública

E

L

Complerta

5 concurs

Personal de neteja

E

L

Complerta

2 concurs

Personal de neteja

E

L

Complerta

1 concurs

Professor escola de música

A2

L

Parcial

7 concurs

Recepció consergeria

C2

L

Complerta

1 concurs

Tècnic

C1

L

Complerta

1 concurs

Tècnic escola bressol

C2

L

Complerta

3 concurs

Tècnic jutjat

C1

L

Complerta

1 concurs

Treballador familiar

C2

L

Parcial

2 concurs

Tercer.- Exposar al públic el pressupost general per al 2017, les bases
d’execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de la presentació de reclamacions
pels interessats.
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es
presenti cap reclamació.
Cinquè. Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat
de Catalunya.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: El que hem fet l’equip de
govern en aquest pressupost és la planificació i la consolidació dels serveis
municipals, que són els més importants, perquè tenen en compte la vessant social del
poble, per exemple: l’espai social de la gent gran, el centre de dia, l’escola bressol,
l’escola de música, el casal del jovent, el que deriva del casal del jovent, projectes de
voluntariat, projecte enxaneta, projecte futbol en valors. En serveis socials projectes
com els del centre obert, la millora de les instal·lacions del DARP. Tenim partida també
per habitatge, la deixalleria i la biblioteca. En un segon pla, la dinamització econòmica
amb partides pel mercat, les fires i pel foment de l’ocupació.
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El capítol 1 de personal, hem seguit amb la contenció dels diners dels càrrecs electes,
l’any passat ja vem reduir aquesta partida. Hem augmentat per poder pagar un peó
més a la brigada i es contempla la millora dels sous de l’escola bressol i el centre de
dia.
Un altre gran paquet són les despeses corrents i també hi ha les subvencions a les
entitats.
Pel que fa a les inversions, és un capítol molt important en el pressupost d’aquest
2017. En aquestes inversions n’hi ha una de 68.000€ en el manteniment de camins i
aquesta despesa ve finançada per la Diputació de Barcelona. Tenim una partida de
2.000€ per maquinària i instal·lacions tècniques, 10.000€ per poder finalitzar el
magatzem de la brigada municipal, 2.000€ per posar aire condicionat al Centre de dia.
1.200€ per una porta d’emergència que encara està pendent a l’escola bressol “La
Pitota”, igual que també una porta a l’Escola de música, per millorar la mobilitat d’allà.
L’adequació de les oficines del DARP amb 20.000€. Els 73.500€ per acabar el
pàrquing d’autocaravanes i 11.000€ per equips informàtics i la pàgina web.
La gran inversió és l’hotel d’entitats i en el projecte que tenim el cost es de 477.590€,
l’hotel d’entitats per nosaltres és una aposta que l’equip de govern fa temps que va
posar damunt la taula, i que genera consens perquè l’oposició l’ha demanat varies
vegades que es tiri endavant i es pugui fer. Creiem que ajuda molt a la dinamització
del teixit associatiu i cultural i alhora això vol dir dinamització del poble en general.
Aquest projecte inclou la creació d’una sala d’actes equipada i potent i un espai on
poder desenvolupar projectes empresarials o econòmics amb el mètode del teletreball
o treballa distància.
Pel que fa als ingressos estan elaborats i previstos des d’una perspectiva restrictiva o
pessimista, que no fa volar coloms i així ens estalvia espants al final. En aquest
pressupost hem previst dos crèdits, un el crèdit local i l’altre el caixa crèdit que serien
amb la Diputació de Barcelona, amb un cost zero i que ens permet fer tota la inversió
que us hem explicat.
Aquest pressupost, en relació a l’any passat puja gairebé 800.000€ més, és un
pressupost que ens sembla valent, realista, que aposta sobretot per la consolidació
dels serveis socials i les inversions que hem explicat.
Contestant les aportacions del grup de Convergència i Unió, de fet ahir ens vem trobar
per rebre aquestes aportacions. Hi havia el projecte aula-auditori de l’escola de
música, ens demanaven una aportació entre la redacció i la construcció d’una aula
auditori, 41.000€. Hem estudiat aquesta aportació a l’escola de música i estem
treballant molt intensament, en que pugui ser un projecte comarcal. Per tant mentre no
sapiguem com es defineix aquest projecte, ho aparcaríem. De fet tenim prevista una
insonorització d’una aula.
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Una altra aportació és el camp de futbol, ens demaneu les reixes protectores sobre les
portaries del camp de futbol i l’arranjament de vestidors. Sobre les reixes, i parlant amb
el futbol club pradenc el que s’ha fet és un treball per subsistir, i aquí la que
prioritzaríem aquest any són les porteries petites que fan servir d’entrenament o que
fan servir de futbol 7, i això ho demanarem a les subvencions de la Diputació de
Barcelona. Pel que fa els arranjaments de vestidors, nosaltres ho descartem perquè
l’aposta d’aquest equip de govern és la remodelació integral dels vestidors de la
piscina i del camp de futbol, com que ho pretenem i treballarem per poder-ho fer l’any
2018.
La següent aportació és sobre les 3 fonts, ens demanaven 7.000€ pel manteniment de
l’espai, l’enjardinament, senyalització, etc. Com sabeu aquest es un espai que ja s’està
treballant, segurament una mica més a poc a poc del que hauríem volgut. Allà volíem
intervenir i fer-ho bé. Allà hi havia unes aixetes que perdien molta aigua i era una
imatge molt deplorable de l’espai. Les aixetes ara es restauren i la zona ens sembla
que amb el projecte del camí cap a darrera al safareig ja queda cobert.
La següent és sobre la deixalleria municipal, amb un total de 23.000€ per comprar una
bàscula, equips informàtics i formació. La formació la tenim gratuïta, i últimament ja
n’hem fet i ara estem treballant de forma comarcal. Es un projecte que volem fer a
nivell de consorci i amb les vies de la comarca.
Una altra sobre la promoció del municipi i la dinamització econòmica, superem la
quantitat del 5.000€ que se’ns proposava amb el mercat dominical, campanyes de
fidelització, etc. Nosaltres anem més enllà parlant de foment de l’ocupació.
L’últim era sobre personal que demanaven poder posar una altra persona a la brigada,
i això ho superem creant un nou lloc de treball i cobrint-ne un altre. A més de demanar
els plans d’ocupació que facin falta. Per tant, aquesta és la resposta a les aportacions
del grup de convergència. En el fons, entre que alguns els derivem a la responsabilitat
compartida de la comarca del Lluçanès i els altres estan incorporats al pressupost ens
sembla que són unes aportacions que estan assumides.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Gràcies per l’explicació. Quan has començat a
parlar dels pressupostos semblava que no parléssim dels mateixos. Quan detallaves
que es treballava molt els serveis socials del poble, per tenir els serveis culturals, etc.
Les partides són les mateixes que teníem, són continuistes. No hi ha partides molt
grans que intentin fer això gran.
Des del grup municipal ens hem implicat a fons en aquests pressupostos, que per cert
el vem rebre divendres, els hem treballat en les diferents partides i hem fet unes
aportacions a l’equip de govern que pensem que són assumibles i beneficioses pel
conjunt de la ciutadania. D’entrada hem plantejat les 6 inversions que ha exposat
l’Isaac i passo a detallar.
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S’ha proposat la construcció d’una aula auditori a l’escola de música, una obra que
permetia ampliar la superfície de l’escola actual ja que amb el nombre d’alumnes
actual s’han d’externalitzar activitats i no hi ha espai suficient per poder programar
concerts, audicions, o activitats amb grups grans. És una inversió relativament petita,
però que pot aportar molts beneficis, no només a l’escola, sinó també en l’equipament
municipal.
Un segon projecte són les inversions al camp de futbol, és una de les instal·lacions
esportives més utilitzades del municipi i els usuaris denuncien la precarietat de les
reixes protectores sobre les porteries i un segon lloc indispensable és l’arranjament
dels vestidors. Segurament és el més urgent perquè les instal·lacions estan en un
estat deplorable i requereixen un actuació immediata.
La tercera aportació feia referència a les 3 fonts, sabem que la nostra insistència en el
tema molesta a l’equip de govern, però no per això deixarem de demanar-ho. I la
dignificació d’aquest espai emblemàtic del nostre poble. Per això cal la neteja i
l’arranjament de la zona, l’enjardinament de la zona i la senyalització del monument i
adquisició de nou mobiliari urbà.
En quart lloc, demanàvem una inversió a la deixalleria municipal. En l’anterior ple
presentàvem un moció on demanàvem l’adequació de la deixalleria, però per motius
que no compartim des de l’equip de govern se’ns va votar encontra. Ara tornem a
plantejar totes aquestes mancances, però ho fem a través del pressupost. D’aquesta
manera evitem que l’equipament cada dia quedi més obsolet i dotar-lo amb unes
bones inversions, una bàscula, informatització de l’equipament i la formació de la
persona que se’n fa càrrec.
En cinquè lloc una partida destinada al mercat municipal i que contempli campanyes
de fidelització i reordenament.
I finalment, en sisè lloc, proposem l’augment de la partida de personal de brigada ja
que hi hagut jubilacions i baixes en aquest departament, per això demanem que es
compti amb places per la brigada i tenir el número de persones adients.
Són 6 inversions perfectament assumibles i més si en l’apartat de despeses us
replantegeu 3 punts. El primer l’hotel d’entitats, nosaltres apostem per la reforma de
l’antic CAP amb un hotel d’entitats, però de la manera que l’equip de govern està
afrontant aquest projecte ens genera seriosos dubtes i ens preocupa. Perquè partim
de la redacció del projecte que ha costat 12.000€, i aquest projecte tècnic no s’ha
sotmès a cap concurs públic. A més es preveu un cost aproximat de mig milió d’euros i
no s’ha comparat i per tant, no sabem si hi ha una alternativa més econòmica o
alternativa tècnica més bona. Un altre dubte és el finançament, l’equip de govern
confirma que no preveu l’arribada de cap subvenció per fer front a l’obra, per tant com
es pagarà aquest macro projecte? La resposta la tenim en aquests pressupostos,
endeutar-nos amb un crèdit de 562.000€. Sincerament demanem que us replantegeu
aquest macro projecte. Demanem valorar els perjudicis que pot suposar aquest
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endeutament i que es busquin alternatives aquest projecte que estem segurs que
existeixen. Projectes potents i interessants i que no ens costin mig milió d’euros.
En segon lloc hem constatat que s’amplia d’una forma important el fons de
contingència i altres imprevistos amb 50.000€ respecte l’any passat. I això ens fa
témer que hi ha una falta de previsió més que evident.
En tercer lloc es contemplen unes despeses al traslladar les oficines de l’antic DARP,
la nostre pregunta és si es compta amb el vist i plau de personal i si hi ha alguna ajuda
per sufragar tots aquests costos.
Per últim volem constatar que l’IBI augmentarà al voltant d’un 10%, així ho reflecteix el
pressupost. Aquest augment tocarà les butxaques de tots els ciutadans de Prats i fa
temps que avisem d’aquest augment.
Davant d’aquesta bateria d’arguments crec que queda clar que diferim en el model de
gestió econòmica del poble. Aquests pressupostos estan molt lluny del que pensem
que el nostre poble necessita. Des del nostre grup apostem per unes inversions
realistes adequades al municipi. Ens considerem ambiciosos i valents, però per sobre
de tot responsables. Pensem que per quadrar un pressupost gràcies a un crèdit d’un
banc o de la Diputació no és una forma assenyada de gestionar els diners i per això no
serem còmplices d’aquests pressupostos.
Intervé l’Alcalde dient: Em sembla que amb temps suficient vem obrir la porta a
negociar els pressupostos, jo mateix et vaig dir que tenies tota la informació perquè
l’any passat el vem treballar molt a fons. Tenim el personal tècnic a disposició i jo
mateix i mai vaig rebre una trucada de dir ja m’ho he mirat. Entenc que existeix la
voluntat de no treballar-ho junts, però si no voleu treballar-los tampoc cal dir que hem
fet és portar massa tard la proposta.
No ens molesta la insistència amb les 3 fonts. De fet la insistència ens ajuda a fer una
bona obra de govern, el que si que comento és que ens estranya aquesta energia cap
a les 3 fonts quan precisament ha sigut un espai molt abandonat els últims anys, per
això fruit d’aquest abandonament ho hem entomat i poder-ho arreglar.
Sobre l’hotel d’entitats, has retret que el projecte tècnic no s’havia fet després de cap
concurs públic, perquè abans de dir segons que jo també m’ho replantejaria. També
em dieu que hi ha projectes tècnic fets a la vostra etapa en que no hi havia cap
concurs públic. Per exemple el carrer Major o el PP2 i nosaltres el que si que hem fet
és que els diferents projectes tècnics que sota la nostra responsabilitat s’han
desenvolupat amb diversificació de les persones. No és una quarta part del pressupost
la inversió, parlem d’un pressupost de 2.800.000€ i l’inversió és de 477.000€. Això és
un 17%, no un 25%. Si comptem, comptem bé i ho expliquem bé. Nosaltres comptem
que aquest projecte pugui ser adjudicat amb baixa i som els primers que com més
barat surti millor, però si que volem per responsabilitat fer-ho bé i no deixar
equipaments que de seguida necessitin inversions i no em posaré a recordar
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equipaments que nosaltres ha tingut que invertir diners per les presses o la mala
execució de l’obra, i avui hem vist la porta d’emergència de l’escola bressol. Ho volem
fer bé i amb responsabilitat.
Quan expliquem el pressupost no diem mentides. El pressupost té el contingut social,
no només en les inversions. Hi ha més de 100.000€ d’augment en els serveis que
teníem fins ara. De petits com el projecte enxaneta o més grans com el Centre obert,
entre moltes altres coses. Per tant, quan expliquem que el primer eix d’aquest
pressupost és el social no diem mentides.
Es lògic que voteu encontre del pressupost, i menys després de la vostre explicació.
Vosaltres sou un equip conservador, nosaltres som un equip progressista. La capacitat
de l’ajuntament ha d’estar posada en la revitalització de tant com es pugui de l’activitat
i teixit del poble. L’Ajuntament de Prats no farà que el poble surti de cap crisi, però té
l’obligació de fer el possible en cadascuna de les petites coses per millorar els serveis i
la situació econòmica de les persones. El pressupost ha estat molt pensat, cap
aquesta direcció i no són només paraules boniques, també són números.

Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Si que es veritat que fa un mes ens vem trobar per
preparar els pressupostos i els hem debatut un dia més tard que nosaltres els hem
tingut, perquè les vostres propostes les vem tenir el divendres i vosaltres les heu tingut
el dilluns. Entomo la part que ens toca de que ens podríem haver trobat més vegades,
però per les dos parts.
El que diem del projecte de l’hotel que no s’ha fet concurs públic i que l’antic equip
havia fet molts vegades, només volem fer-ho deixar constància. Sabem que per llei si
no passa dels 18.000€ no s’ha de fer, però hi hagut procés participatius que si que ha
interessat fer-ho per concurs públic.
Creiem que qui executa i redacta el pressupost, que és l’equip de govern ha de ser
realista i creiem que no ho són. Es pot portar la gestió d’un poble sense endeutar-te i
portar a terme projectes com s’ha fet els últims 8 anys. Els últims 8 anys s’ha eixugat
un deute de gairebé 1milió d’euros i s’havia creat romanent i ens trobem amb una
situació que no tenim romanent i tindrem crèdits per import de 700.000€. Pensem que
el poble de Prats no necessita això i possiblement no cal gastar 500.000€ en l’hotel
d’entitats.
Entenem potser al ser oposició molts anys, sembla que tingueu que retreure ara a
l’oposició totes les aportacions que fem. Jo crec que nosaltres fem les aportacions que
creiem oportunes i bones pel poble, no heu de criticar tota l’estona l’oposició quan
nosaltres us estem aportant aportacions que ens dieu que feu i que no és així. Que
sapigueu el lloc on esteu, que esteu a govern i no a oposició.
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Intervé l’alcalde dient: Gràcies per recordar la responsabilitat que tenim. I tu no estàs a
govern perquè no vols. Però de totes maneres no criticàvem l’oposició, de fet he
contestat les aportacions que tu has fet.
Es deixen anar xifres molt ràpidament, romanent 700.000€ que ja no tenim. Qui diu
que no tenim. S’ha de ser curós alhora de parlar del romanent i com que sabia que
sortiria aquest tema el romanent, el 2015 es va acabar amb uns 600.000€ amb les
modificacions que hem fet per assumir una sèrie de despeses ha tibat d’aquest
romanent, com per exemple per acabar el POUM, la remodelació de l’espai social de
la gent gran, per la sitja de la zona educativa fins que no arribi la subvenció, per posar
aire condicionat per millorar les condicions de treball dels treballs de Cal Bach, per
pavimentar carrers que estaven agonitzant o una inversió de les bombes de la piscina.
També hem tibat de romanent per fer l’adjudicació de les obres d’urbanització del
carrer Major i el del PP2. I alhora de l’adjudicació es veu molt rebaixat l’import, per
exemple en el carrer Major no haurem de posar res de romanent, però alhora de la
licitació havia de comptabilitzar-li, igual que al PP2. Per tant durant el 2016 aquest
romanent haurà baixat 100.000€, per tant això de dir ràpidament estem sense
romanent és mentida.
Sobre l’hotel d’entitats ja tenim la vostra opinió i nosaltres vetllarem per poder rebaixar
aquesta quantitat, tenim un projecte i la nostre intenció es tirar-ho endavant. L’any que
ve hi haurà noves inversions que vindran d’altres administracions, es farà un rotonda
que sufragarà la Diputació de Barcelona o altres coses que anirem treballant i
descobrint al llarg de l’any. Els informes tècnics ens avalen permeten fer aquesta
inversió, per tant és el gran aval que tenim per l’exercici d’aquesta feina amb
responsabilitat. Jo ho entenc perfectament i no critico el vot encontra de l’oposició, per
això ens vem presentar en grups diferents i un altre element molt important és que
l’any 2014-2015 Prats presenta unes dades sociodemogràfiques preocupants. Veiem
que en la comarca d’Osona, Prats està en el tercer lloc per la cua en el nivell de poder
adquisitiu de les persones. Veiem com en els últims anys la població de Prats es
redueix. Són dades que ens preocupen i amb les eines econòmiques que tenim, hem
de posar tanta carn a la graella com sigui possible, precisament per la responsabilitat
que se’ns reclama.
Continua el regidor Jordi Bruch dient: Deixar clar que nosaltres no diem mentides, i
voldria que et retraguessis. Nosaltres quan parlem d’aquestes xifres, són reals, sinó de
que serveixen les modificacions de crèdit que fem a cada Ple. Però en el ple s’aprova
que es tiba de romanent, que es tiba de crèdit o que es treu d’una altra partida. En
aquest sentit mentides no en diem. És així o no?
Respon l’Alcalde dient: No, perquè dir que estem sense romanent és una mentida.
Potser no m’explico prou bé però quan es fa una modificació de crèdit s’ha de
provisionar els diners que costa en aquell moment el projecte, per poder tirar endavant
el procés de licitació, però és al final que saps quan val l’obra. Al principi has
pressupostat una cosa que al final val menys. Per tant, si al principi preveus posar 100
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i al final ho fas amb 40, aquests 60 queden en el romanent, per tant, dir que no hi ha
romanent es mentida. I estem a disposició sempre per aclarir tots els números.

8.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I REGENERACIÓ DEL
CARRER MAJOR I PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Vist que per acord de Ple de data 26 d’octubre de 2016 es va aprovar l’inici de
l’expedient de contractació de les obres de Millora i Regeneració del carrer
Major i plaça de l’Església juntament amb el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de clàusules tècniques.
D’acord amb l’acta de la mesa de contractació de data 13 de desembre de
2016 s’han presentat 17 ofertes:
CONSTRUCCIONS,	
  ÀRIDS	
  I	
  FORMIGONS,	
  S.A.	
  
ELÈCTRICA	
  DEL	
  CADÍ,	
  S.L.	
  
CONSTRUCCIONS	
  JORDI	
  RIERA	
  SL	
  
EXCAVACIONS	
  MONTSERRAT	
  SL	
  /	
  CATALA	
  D'INFRASTRUCTURES	
  I	
  
SERVEIS	
  ASSOCIATS	
  SL	
  
CONSTRUCTIA	
  OBRAS	
  E	
  INGENIERIA	
  SL	
  
AGLOMERATS	
  GIRONA	
  S.A.	
  
SERVIOBRES	
  QUERALT	
  S.L.	
  
HIDRAULICA	
  Y	
  OBRAS	
  S.A.	
  
INFRASTRUCTURES	
  TRADE	
  
SERVEIS	
  INTEGRALS	
  360	
  PLUS	
  SL	
  
PERE	
  BOADA	
  COMAS	
  SL	
  
CONSTRUCCIONS	
  ICART	
  SA	
  
FIRTEC	
  SAU	
  (SORIGUÉ)	
  
ARTIFEX	
  Infrastructuras	
  SL	
  
INGENIERIA	
  CONSTRUCTORA	
  MANRESANA	
  SL	
  
SALVADOR	
  SERRA	
  SA	
  
GRUPMAS	
  CONSTRUCTORS,	
  S.L.U	
  

En data 15 de desembre es va reunir de nou la mesa de contractació per
l’obertura del sobre 2 essent l’oferta econòmica més avantatjosa la de
l’empresa Elèctrica del Cadí, SL.
Examinada la documentació que consta a l’expedient i de conformitat amb el
que s’estableix a l’article 151 i allò que estableix la Disposició Addicional
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Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
L’Ajuntament en ple, per unanimitat adopta els següents,
ACORDS:
Primer.- Adjudicar a Elèctrica del Cadí SL, a proposta de la mesa de
contractació, les obres del projecte d’obres de Millora i regeneració del carrer
Major i plaça de l’Església de Prats de Lluçanès per un import de 193.764,33€
més 40.690,51€ d’IVA, fent un total de 234.454,84€.
Segon.- Notificar l’adjudicació a l’empresa Elèctrica del Cadí SL i citar-la per la
signatura del contracte que s’haurà d’efectuar no més tard de quinze dies
següents a la recepció de la notificació.
Tercer.-Notificar aquest acord a la resta d’empreses o persones que han
presentat oferta.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: De fet és una obra que ja
hem parlat. Es van presentar 17 ofertes. D’aquestes 17 ofertes el dia 13 de desembre
es va reunir la mesa de contractació i l’oferta econòmica més avantatjosa va ser la
d’Elèctrica del Cadí. Vist la documentació aportada i que tot està en ordre per un
import total de 234.454,84€.
En la licitació hi havia millores de l’obra, en el projecte inicial les obres anaven fins a la
rectoria. Fruit d’una reunió de veïns es va demanar arribar fins a la placeta de cal Tià, i
el que vem fer va ser posar-ho en el plec com a millora. Per tant l’obra arribarà des de
cal Blanqué fins a Cala Pili i per l’església fins a la banda del Patufet. La intenció és si
avui s’aprova això, demà signar el contracte i començar les obres, la nostra voluntat és
començar el dia hàbil més proper de reis, el 9 de gener.
No podem avançar més perquè hem de començar les reunions tècniques amb
l’empresa adjudicatària. Només que haurem de demanar i demanem la comprensió i
paciència del veïnat i la gent del poble perquè durant el temps de les obres, 4 mesos i
mig, seran intensos a la zona del carrer Major.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Voliem demanar com estava previst afrontar-ho
amb els comerços per la dificultat d’accedir, càrregues, descàrregues, etc. Respon
l’Alcalde dient: Ens hem d’assentar amb l’empresa i mirar aquests detalls.
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9.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PP2,
CAL DAMA FASE 3
Vist que per acord de Ple de data 26 d’octubre de 2016 es va aprovar l’inici de
l’expedient de contractació de les obres d’urbanització del sector PP2, Cal
Dama Fase 3, juntament amb el plec de clàusules administratives particulars i
el plec de clàusules tècniques.
D’acord amb l’acta de la mesa de contractació de data 13 de desembre de
2016 s’han presentat 16 ofertes:

AGLOMERATS	
  GIRONA	
  S.A.	
  
M.I	
  J.	
  GRUAS,	
  S.A.	
  
SERVIOBRES	
  QUERALT	
  S.L.	
  
GRAVES	
  I	
  EXCAVACIONS	
  CASTELLOT	
  S.A.	
  
ARENES	
  I	
  GRAVES	
  CASTELLOT,	
  S.A.	
  
HIDRAULICA	
  Y	
  OBRAS	
  S.A.	
  
CONSTRUCCIONS,	
  ÀRIDS	
  I	
  FORMIGONS,	
  S.A.	
  
ROMA	
  INFRAESTRUCTURES	
  I	
  SERVEIS	
  
ELÈCTRICA	
  DEL	
  CADÍ,	
  S.L.	
  
COBRA	
  INSTALACIONES	
  Y	
  SERVICIOS	
  S.A.	
  
UTE	
  RAVI	
  OBRAS	
  TRANSPORTES	
  Y	
  EXCAVACIONES	
  S.L./	
  
SISTEMAS	
  Y	
  MONTAJES	
  ELECTRICOS	
  SYMELEC	
  S.L.	
  
UTE	
  GICSA	
  -‐	
  IPV	
  
ARTIFEX	
  INFRAESTRUCTURAS	
  SL	
  
GRUPMAS	
  CONSTRUCTORS,	
  S.L.U	
  
HPSA	
  CONSTRUCCION	
  Y	
  SERVICIOS	
  MEDIOAMBIENTALES	
  S.A.	
  
OBRES	
  I	
  PAVIMENTS	
  BROSSA	
  S.A	
  

De les quals una s’ha exclòs per no compleix amb la classificació requerida.
En data 15 de desembre es va reunir de nou la mesa de contractació per
l’obertura del sobre 2 essent l’oferta econòmica més avantatjosa la de
l’empresa Servi Obres Queralt SL.
Examinada la documentació que consta a l’expedient i de conformitat amb el
que s’estableix a l’article 151 i allò que estableix la Disposició Addicional
Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
L’Ajuntament en ple, amb el vot favorable de sis membres d’ERC i l’abstenció
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de cinc membres de CIU adopta els següents,
ACORDS:
Primer.- Adjudicar a Servi Obres Queralt SL, a proposta de la mesa de
contractació, les obres del projecte d’urbanització del sector PP2- Cal Dama Fase 3 per un import de 375.984,09€ més 78.956,66€ d’IVA, fent un total de
454.940,75€.
Segon.- Notificar l’adjudicació a l’empresa Servi Obres Queralt SL i citar-la per
la signatura del contracte que s’haurà d’efectuar no més tard de quinze dies
següents a la recepció de la notificació.
Tercer.- Notificar aquest acord a la resta d’empreses o persones que han
presentat oferta.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: És l’altre gran obra que
arrosseguem des de fa temps. En aquest cas s’han presentat 16 ofertes i la que ha
guanyat el concurs segons l’informe de la mesa és Servi Obres Queralt SL amb una
oferta de 454.940,75€ IVA inclòs. En aquest cas hi ha una rebaixa important i
m’agradaria agrair la feina dels tècnics per poder-ho desencallar amb la regidor
d’urbanisme al capdavant. També la comprensió dels veïns perquè ha sigut un tràngol
difícil arribar aquest acord.
Amb aquesta rebaixa s’han de calcular i recalcular les quotes urbanístiques dels veïns.
Es evident que la rebaixa hi ha sigut. En aquest cas no hi ha limitacions temporals i no
sabem exactament quan començaran, però estem molt contents de desencallar
aquesta gran obra en aquest sector.

10.- APROVAR LA DENOMINACIÓ DE PARC DEL PICOTÍ
Atès que durant la Festa de l’arbre que es va celebrar el passat 13 de març, va
tenir lloc un procés participatiu per tal de batejar el parc infantil situat al carrer
Mestre Pecanins, i vist que l’opció més votada va esser Parc del Picotí.
D’acord amb l’article 75.1 del Real Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals es
competència municipal mantenir actualitzada la nomenclatura, numeració i
rotulació de les vies públiques i informar-ne a les Administracions públiques
interessades, efectuant-ne màxima difusió.
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la denominació de Parc del Picotí al parc infantil situat al
carrer Mestre Pecanins d’acord amb els resultats obtinguts en el procés
participatiu.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística, al Cadastre, al
Registre de la Propietat i a la societat Correus i Telègrafs; a més de fer difusió
de la nova denominació.

11.- DECLARACIÓ D’URGÈNCIA I INAJORNABILITAT PER A LA
CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE DINAMITZADOR SOCIOCULTURAL I
UNA BORSA DE PEÓ DE BRIGADA
L’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 de novembre, 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”
Vista la necessitat urgent i inajornable d’aquest ajuntament de cobrir la plaça de
dinamitzador sociocultural, donat que és una plaça que s’ha cobert amb plans
d’ocupació, però ha adquirit un caràcter social ja que a través d’aquest lloc de
treball es desenvolupen tasques de voluntariat, de coordinació del centre obert,
el futbol amb valors, el casal del jovent i informació juvenil, entre d’altres; s’han
creat una sèrie de serveis socials que un cop iniciats no poden deixar de
prestar-se per la rellevància i concurrència adquirida es fa necessari i urgent
cobrir aquest lloc de treball pel correcte funcionament dels serveis municipals.
Vist que en la brigada municipal s’ha jubilat aquest estiu un treballador i es
preveu que a inicis del 2017 se’n jubili un altre, atès les tasques de
manteniment i neteja que realitza la brigada no han disminuït i es tracta d’un
servei necessari que actualment ja venia portant problemes cobrir el servei per
la manca de personal, es fa inajornable amb la jubilació d’aquests treballadors
la contractació de nou personal pel bon funcionament municipal.
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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.- Considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan
necessàries l’inici del procediment per la creació d’una borsa de dinamitzador
sociocultural i una borsa de peó de brigada.
Segon.- Autoritzar i procedir a l’inici del procés selectiu per a una borsa de
dinamitzador sociocultural i una borsa de peó de brigada.
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Això ve donat de la
necessitat de consolidació d’uns serveis i uns llocs de treball que fins ara hem anat
cobrint amb plans d’ocupació. És tràmit administratiu que cal passar per ple per poder
fer el que abans en el pressupost i relació de llocs de treball explicava.
Intervé el regidor Jordi Batriu dient: El fet que sigui una urgència i no haver pogut
estudiar la proposta i sense tota la informació es difícil prendre una decisió.
Intervé la secretària dient, la urgència és bàsicament perquè la llei de pressupostos
generals del 2016, igual que el 2015, no ens permet la contractació, a no ser que sigui
declarat pel ple urgent i necessari. Sinó no podem contractar personal ni augmentar el
capítol 1.

II. PART DE CONTROL
1.- Mocions
-Moció presentada pel grup d’ERC
1.- Moció sobre la rebaixa de l'IVA en els productes d'higiene femenina i
els bolquers per a infants i adults
El consum de productes d'higiene íntima representa per a les dones una
necessitat primordial i regular. No obstant això, aquests articles estan gravats
com a productes de consum, la qual cosa comporta que un article sanitari
indispensable per a les dones es converteixi en un producte de luxe. Aquest fet
suposa una discriminació ja que es tracta de productes higiènics que eviten
moltes infeccions i que són necessaris per a les dones des de l'adolescència
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fins a la retirada de la menstruació, és a dir, durant un període ampli de la seva
vida.
Actualment, les compreses i tampons -que no estan considerats com a material
sanitari - estan gravats amb un 10%, fet que va en detriment del poder
adquisitiu de les consumidores i representa una discriminació econòmica i
social. En aquest sentit tant els productes d'higiene íntima femenina com els
bolquers per a infància i adults també haurien de ser considerats productes de
primera necessitat i obtenir un tipus d'IVA del 4%.
Les copes menstruals, compreses, tampons i salva-eslips són i deuen ser
considerats com a productes de primera necessitat. Ja en l'última pujada
impositiva, al juliol de 2012, van deixar de ser considerats com a objectes de
luxe, IVA del tipus general (que pujava del 18% al 21%) a l'IVA del tipus reduït
(que pujava del 8% al 10%) . Un fet que també va ser aprofitat pels fabricants
d'aquests productes així com per les distribuïdores i comercialitzadores, per
pujar els preus de venda al públic d'aquests productes de primera necessitat.
Pel què fa als bolquers es troben dins la categoria de cosmètics i productes
d'higiene personal, i actualment estan gravats amb un 21% ( fins el juliol del
2012 era del 18%) equiparant-los als productes de luxe. Els bolquers tant pels
infants per adults són un producte de primera necessitat que té un impacte
important en l'economia de les famílies
La rebaixa del tipus impositiu a aquests productes és una reivindicació històrica
tant de la societat com de les forces polítiques. No obstant això, una Directiva
Europea impedia aplicar l'IVA reduït. Finalment, i després de moltes demandes,
la Comissió Europea pretén reformar l'IVA i permetre que els Estats puguin
aplicar la taxa que considerin als productes. Com, es demostra del pla d'acció
per reformar aquest impost (COM (2016) 148 / F1). En aquest pla d'acció la
mateixa Comissió Europea reconeix que; si bé les mesures de fiscalitat en l'en
el marc comunitari necessiten aprovar per unanimitat, és imprescindible que el
tipus impositiu d'aquests productes sigui harmonitzat.
Donada la clara evidència que aquest tipus de productes han de passar a ser
considerats com a productes de primera necessitat així com les iniciatives
comunitàries encaminades a harmonitzar el tipus impositiu a aquest tipus de
productes, és oportú, per tant, defensar un IVA superreduït per a les mateixes.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents:
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ACORDS
− Demanar als grups Parlamentaris del Congrés que instin al Govern
espanyol a:
a) Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per
establir tipus de reduïts o superreduïts d'IVA per als productes de
primera necessitat.
b) Reconèixer, quant la Unió Europea ho permeti, la rebaixa al 4%
de l'Impost de Valor Afegit en els productes d'higiene íntima
femenina més necessaris (compreses, tampons, copes menstruals i
salva-eslips) i bolquers absorbents per a infància i adults.
− Fomentar l’educació efectiva-sexual als jovent als instituts. La formació
que s’ofereixi en aquest sentit als centres educatius s’ha de coordinar
amb aquella que ofereixen les unitats d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva (ASSIR) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, així
com amb tots els agents implicats, com ara els centres de salut, els
Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, els Punts d'Informació
Juvenil, els centres educatius i les Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes
− Trametre aquest acord als diferents partits polítics amb representació al
Parlament Europeu, i al Congrés dels Diputats i a la presidència del
Parlament Europeu i del Congrés dels Diputats.

-Mocions presentades pel grup de CIU
2.- Moció a favor de l’estudi i la construcció d’una aula-auditori a l’escola
de música municipal Josep Cirera Armengol.
En l’anterior legislatura, l’Ajuntament de Prats de Lluçanès va remodelar
l’antiga Escola bressol per emplaçar-hi l’actual Escola de Música Municipal
Josep Cirera i Armengol. A grans trets i adequant l’obra a la normativa vigent,
aquesta contemplava la construcció de quatre aules, una zona de serveis i un
despatx de direcció i deixava un pati al voltant de l’edifici que permetria futures
ampliacions.
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Atès que en els darrers anys, l’escola de música, ha tingut un més que notable
augment d’alumnes.
Atès que els nombrosos grups de coral, orquestres o la banda han de
compartir espais relativament petits a l’hora de fer assajos o classes
col·lectives on hi participen en alguns casos desenes d’alumnes.
Atès que al llarg del curs, les avaluacions de cada quadrimestre es fan també
audicions obertes al públic i que en la majoria dels casos s’han d’acabar
externalitzant fora del recinte per la manca d’un espai prou gran.
Atès que no es disposa d’una aula prou gran on poder fer audicions, petits
concerts i assajos de grans dimensions i que en molts casos, el mateix
personal docent manifesta dificultats per desenvolupar amb garanties els seus
projectes.
Per tots aquest motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió, proposa al
Ple l’estudi i la construcció d’una aula auditori que serveixi per programar petits
concerts a nivell municipal o comarcal en el propi centre, ja sigui dins o fora de
l’horari lectiu i que serveixi també per potenciar encara més la practica de la
cultura musical del nostre municipi.

Primer.- Crear un informe tècnic, per tal de poder detallar el projecte de creació
d’una Aula Auditori al pati de l’escola de música.
Segon.- Dotar d’una partida pressupostària per l’any 2017, per la redacció del
projecte.
Tercer.- Pressupostar l’obra, i planificar-la en les fases que es creguin
oportunes.
Quart.- Dotar d’una partida pressupostària per l’any 2017, per l’execució de la
primera fase (construcció de l’estructura externa de l’aula-auditori).
Cinquè.- Calendaritzar tot el projecte, fins a la seva execució total.
L’Ajuntament en ple, amb el vot favorable de cinc membres de CIU i sis vots en
contra del grup d’ERC desestima la proposta
Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Jordi Batriu dient: La moció la
podríem haver retirat després de sentir l’explicació dels pressupostos. Perquè no es
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contempla tal i com heu debatut. Però malgrat no es tingui en compte aquesta
aportació, creiem que amb una moció es podia fer palès les mancances que hi ha a
l’escola de música. Sí aquest any 2017 no pot ser, per l’any que ve la tornaríem a
presentar perquè no sols guanyem un equipament sinó que reforcem l’escola de
música que va faltada d’espai.
Respon la regidora Laia Font dient: Si que han augmentat els alumnes, però no només
són alumnes de Prats, n’hi ha de tota la comarca i tal i com ha dit l’Isaac abans, s’està
treballant des del Consorci amb un projecte de fer l’escola de música comarca i fins
que aquest no s’acabi de definir tampoc té molt sentit ampliar l’escola. Ara bé en el
pressupost si que tenim inversions a l’escola, una és la insonorització de l’aula de
bateria i l’altre una porta per poder treure i facilitar el transport del piano.
Pel que fa l’auditori, l’escola sempre ha tingut a disposició tots els locals municipals
que provablement tenen més capacitat d’acollida que un auditori a l’escola i per això i
tal com heu dit abans votarem encontra.

3.- MOCIÓ PER MILLORAR LES MESURES URGENTS PER PAL·LIAR ELS
EFECTES I ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA
La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben
moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies
que pateixen la crisi i es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura
d’electricitat, gas i aigua dels seus habitatges en trobar-se a l’atur, en una
situació de sobre endeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a
final de mes. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars
tenen tots els membres a l’atur, i 95.000 d’aquestes no perceben cap ingrés.
Arran d’aquesta situació, hem viscut episodis dramàtics com ara el del passat
dilluns 14 de novembre de 2016, a la ciutat de Reus, on una dona de 81 anys
va morir en un incendi provocat per una espelma. Gas Natural li havia tallat el
subministrament de la llum per l'impagament dels rebuts de dos mesos. Aquest
fet dramàtic ens posa en alerta davant situacions intolerables que es poden
evitar, simplement amb el compliment de les lleis que garanteixen els
subministraments bàsics a les persones que es troben en situació de
vulnerabilitat.
Segons informa l'observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), 6
de cada 10 dels incendis amb víctimes mortals que es produeixen a Catalunya
tenen a veure amb la pobresa energètica.
Des de la Comissió i el Parlament Europeu es va instar als Estats membres a
adoptar mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra
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aquest fet que va associat a altres situacions com l’atur o la lluita per conservar
o accedir a un habitatge digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya
després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es
modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui
interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als
consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos
d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma però el Tribunal Constitucional el
va anul·lar després que el Govern Rajoy interposés un recurs
d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaeixen competències estatals en
matèria de règim energètic.
A Catalunya disposem de la llei 24/2015 de mesures urgents contra
l'emergència habitacional i la pobresa energètica recull les actuacions
necessàries perquè no es talli el subministrament, així com el compliment de la
norma per part de les empreses subministradores.
És palès l'esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes
aquelles famílies que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per
trobar-se en el llindar de la pobresa, així com el Govern de la Generalitat.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat adopta els següents:
ACORDS
Primer. Recolzar les polítiques públiques que estan duent a terme els ens
locals per combatre la pobresa energètica i l'exclusió residencial, sense
perjudici de les accions que el Govern de l’Estat va emprendre contra la Llei
24/2015, de 29 de juliol i que van tenir com a conseqüència la suspensió de la
vigència d'alguns dels articles fonamentals per combatre l'emergència i
l'exclusió residencial, per part del Tribunal Constitucional.
Segon. Demanar al govern de la Generalitat que s’ampliïn els llocs de
presentació de sol·licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidària de
subministraments bàsics, per tal que es puguin tramitar des de qualsevol de les
oficines de Benestar Social i Família i no solament des de les seus de l'Agència
Catalana del Consum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
Tercer. Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la
tramitació àgil i flexible de les acreditacions de la condició de risc d'exclusió
residencial.
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Quart. Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les
administracions locals per crear oficines d'eficiència energètica que assessorin
la ciutadania per estalviar en el consum d'energia, i alhora auditin i assessorin
sobre la implementació de mesures d'estalvi energètic a les llars en situació de
pobresa energètica.
Cinquè. Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la
Resolució del Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució
de l'objectiu de lluita contra la pobresa davant de l'augment de les despeses de
les famílies.
Sisè. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a
l'Aliança Contra la Pobresa Energètica, a les entitats socials del municipi que
treballen per a les persones en situació de vulnerabilitat, i a les empreses
subministradores.

2.- INFORMACIONS
1.- Isaac Peraire: Volem informar sobre el tema de l’aigua. L’afer que vem viure la
setmana passada després d’una inspecció de salut que hi va haver en els dipòsits de
Prats de Lluçanès d’una detecció d’anomalies en forma de bombolles. Això va portar a
Sorea a actuar ràpidament per netejar l’aigua, però de forma preventiva i a l’espera de
les analítiques, salut ens va dir que el que havíem de fer era recomanar la no utilització
d’aquesta aigua per ús de boca.
Com ajuntament i amb estret treballa amb salut pública i Sorea hem intentat donar
sortida a tots els usuaris, comerços, empreses, etc, que necessitaven aigua la mateixa
nit, es van resoldre situacions perquè tinguessin aigua i s’ha d’agrair la bona disposició
de tothom. L’endemà Sorea va posar una cuba i mentre seguia l’activitat per restablir
l’aigua i el dimarts al vespre es va poder aixecar l’alerta i tenir la seguretat i confiança
amb la qualitat de l’aigua. Des de llavors ha seguit l’investigació i continuen els
informes i són positius.
La informació tècnica de perquè es generava aquesta anomalia són els moviments
físics de l’aigua i elements de l’infraestructura. Destaco la bona entesa de la gent i va
reaccionar tant bé com va poder davant de la situació. També la ràpida actuació de
Sorea i salut. Fruit d’això Sorea el que farà serà aplicar una bonificació del 2% sobre la
facturació de l’aigua en el primer tram de consum. No la propera sinó la següent.
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Intervé el regidor Jordi Batriu: Celebrem que les analítiques siguin favorables, però us
preguntem si el procediment informatiu va ser el correcte? Ens comentaves que a les
19.30 es passava un Ban, però veïns del poble l’endemà al matí encara no en tenien
constància. Per sort això ha quedat així, però no sé si aquest van que no va arribar a
tothom hauríem hagut de lamentar alguna cosa.
Respon l’Alcalde dient: Va ser el que millor vem poder fer i saber fer. De fet gracies a
l’aparició de les xarxes social i les tecnologies va ser poder-ho comunicar aquell
mateix vespres, sinó ho hauríem tingut que comunicar l’endemà al matí, per raons
tècniques per tant, ens hem d’alegrar de les ràpides comunicacions que vem poder
donar. Abans ho va saber el cap de l’oposició que alguna regidora de l’equip de
govern. En tot cas demanem disculpes i vem multiplicar-nos tant com vem saber en
una situació estranya. Si hagués estat un cas d’autèntic risc de les persones hauríem
tallat l’aigua, ja que era una actuació preventiva.

2.- Isaac Peraire: Ahir en la reunió de la Mancomunitat d’aigües de Merlès es va
aprovar la tarifa per l’any 2017 i aquest cas es manté igual que l’any 2016. Per tant, la
tarifa queda congelada.

3.- Montserrat Juvanteny: Tal i com va sortir en el butlletí municipal que des d’aquest
més de desembre comptem amb la senyalització del punt quilomètric a les dues
entrades de Prats a la C-62. En la mateixa carretera també s’ha millorat la
senyalització del pas del Grau. En queden per fer però esperem que mica en mica
vagin complint.
Del programa de Nadal destacar el mercat de Nadal i de fi d’any. És una iniciativa
nova d’aquest any, perquè Nadal i cap d’any és diumenge i al no haver-hi mercat
dominical les propostes dels marxants i consensuat amb la Unió de Botiguers va
semblar de fer un mercat més reduït.

4.- Laia Font: L’ajuntament de Prats s’ha adherit al manifest de “Casa nostra, casa
vostra”, aquesta iniciativa ha nascut davant la crisi dels refugiats i aquesta plataforma
el que vol es demostrar que Catalunya té un població mobilitzada i conscienciada i vol
que Catalunya sigui un territori acollidor. Per això des d’aquí animem a tothom a títol
individual i a les entitats per si volen adherir. És molt fàcil, s’ha d’entrar a la web
www.casanostracasavostra.cat i allà hi ha les instruccions per adherir-se i la informació
de com col·laborar i els passos que l’entitat està fent.

5.- Glòria Borralleras: Sobre el pla de camins, com heu pogut veure ja ens han arribat
les subvencions i tenim les actuacions preparades per fer. Tenim tota la xarxa de
camins de Sant Sebastià i Font del Xambó cobert. L’actuació més important serà
l’enquitranat del camí de Sant Andreu des de la carretera de Navàs fins a la Roca del
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Feliu. Les actuacions importants s’han de deixar per la primavera per temes de
temperatura. Amb una altra subvenció de 23.000€ s’han d’arranjar altres camins. Teniu
a la vostra disposició el Pla quadriennal de camins de l’ADF que podeu veure quan
vulgueu.
L’altre tema és la cobertura de la telefonia mòbil. Des del setembre de 2015 tenim un
projecte sobre la taula, ens el va presentar Telefònica per augmentar la cobertura, amb
l’extensió d’una línia que arribava fins al Serrat de les Arnes amb una antena allà.
Durant aquest temps hi hagut reunions amb el propietari d’una part dels terrenys i no
s’ha pogut arribar a cap acord tot i que l’Ajuntament ha intentat fer de mediador, però
cap de les dues parts baixa del burro i l’últim que queda fer és expropiar terrenys, però
no ho farem per una empresa privada.
També hi ha el tema de la fibra òptica, ara sembla que es comença a posar en marxa.
Van passar per les cases a demanar permís per passar per la façana i sembla que es
revitalitza una mica.
Intervé el regidor Jordi Batriu dient: En l’últim ple havíem parlat del pla de camins,
inclús de les actuacions que s’havien anat fent mica en mica, us vem demanar que ens
les passéssiu i vas dir que sí, però no ho hem rebut.

6.- Anna Plans: Divendres hi ha la torronada l’espai social de la gent gran, però
preveiem que la reobertura de l’espai social sigui per la Festa Major si no hi ha cap
contratemps.

3.- PRECS I PREGUNTES
1.- Jordi Bruch: Dir que el grup de l’oposició continuarem treballant com ho estem fent
per aportar coses a l’ajuntament. Com treballar i donar propostes als pressupostos,
com presentar mocions a favor de coses del poble i des de l’equip de govern se’ns
crítica que no estem fent algunes coses, o no estem aportant el que toca. El que deies
que som de grups polítics diferents, possiblement sigui això, les aportacions que fem
se’ns tomben.
També volíem saber si hi ha algun motiu concret que no s’hagi encès tot l’enllumenat
de Nadal a la mateixa hora? Normalment s’encenia tot el poble i aquest any de
moment només s’ha fet la zona comercial.
Respon l’Alcalde dient: Ningú dubta que segui treballant per la ciutadania. No se
m’acudeixen altres motius per estar treballant aquí.
Sobre l’enllumenat, el que ha passat es que al caure la fira molt d’hora i al ser la
setmana anterior amb molts festius entremig i al retard en la col·locació per culpa de la
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pluja. Amb tot això es va tardar una mica més en tenir tots els carrers, 5 dies, però
vem prioritzar el centre del poble que és on es concentra el teixit comercial.

2.- Jordi Batriu: El tema del casal d’avis, està previst que alguna persona se’n faci
càrrec, pel tema d’obertura o algun responsable?
Respon la regidora Anna Plans dient: Disculpa m’he descuidat de dir-ho. Es preveu
que la gestió de l’activitat serà com fins ara. L’Elisabet donarà tot el recurs tècnic de
dinamització. A més a més ens hem adherit al conveni d’envelliment actiu del Consorci
del Lluçanès. Els usuaris disposaran de claus per anar-hi quan vulguin tal com estan
fent ara.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Potser el fet que la persona que porta el Centre de
dia tingui al costat el casal dels avis dóna la possibilitat d’accedir molt més ràpidament.
Potser el fet d’estar a dos llocs diferents potser és el que pot crear més controvèrsia en
aquesta plaça. Respon la regidora dient: Ho hem parlat amb ella i en els moments que
hi ha alguna festa els usuaris del SAIAR es traslladen al espai dels avis i preveiem que
puguin continuar fent-ho. Per això s’ha condicionat el local perquè tothom hi pugui
entrar i accedir facilitant la mobilitat.
Intervé l’Alcalde dient: Aquí intervé l’autogestió i la confiança dels usuaris que tenen
amb aquest espai. Ara mateix es així, en la majoria d’hores que està obert no hi ha
l’Elisabet Torrebadella i la confiança cap als usuaris és màxima i és el seu espai, han
de fer-se’l seu i crec que es pot avançar cap als models d’autogestió. Hem d’anar
veient com funciona, però ens sembla que ara pot anar bé així.

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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