ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
DEL DIA 20 de desembre de 2017
Identificació de la sessió:
Núm.: PLE2017000003
Caràcter: ORDINARI
Data: 20 de desembre de 2017
Horari: De les 20:30 h a les 21:17 h
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Isaac Peraire Soler, Alcalde
M Gloria Borralleras Soler, Regidora
Montserrat Juvanteny Canal, Regidora
Anna Plans Canal, Regidora
Laia Font Lopez, Regidor/A
Montserrat Perarnau Casals, Regidora
Jordi Bruch Franch, Regidor
Merce Perernau Borralleras, Regidora
Ariadna Ponsa Sala, Regidora
Judit Boatella Cortina, Regidora
Anna Clària Vila, Secretària Interventora
S’ha excusat d’assistir-hi:
Jordi Batriu Font, Regidor

Ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE DEL 25/10/2017 I DEL 22/11/2017
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL 150 AL 200
3.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATA 19/09 - 17/10 07/11 - 22/11/2017
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4.- APORVACIÓ DEL PRESSUPOST I PLANTILLA 2018
5.- MOCIÓ IMMOLATS
6.- INFORMACIONS
7.- PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE DEL 25/10/2017 I DEL 22/11/2017
Vistes les actes de les sessions anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple els
dies:
- 25 d’octubre de 2017
- 22 de novembre de 2017
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda aprovar-la íntegrament.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL 150 AL 200
Es dóna compte dels decrets del número 150 al número 200
L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.

3.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATA 19/09 - 17/10 07/11 - 22/11/2017
Es dóna compte de les juntes de govern de data 19 de setembre, 17 d’octubre, 7 de
novembre, 22 de novembre de 2017.
L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.
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4.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA PER L’EXERCICI
2018
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
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 membres d’ERC i el vot
encontra de quatre membres de PdeCAT adopta el següent
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament, per a l’exercici
econòmic 2018, 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 Corre ts
CAPÍTOL 5: Fons de contingència

883.000,00 €
1.033.530,00 €
3.000,00 €
119.910,00 €
39.422,00 €

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

174.205,00 €
0,00 €
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B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
APÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

0,00 €
81.840,00 €
2.334.907,00 €

ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes
CAPÍ OL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ing.
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transfe ències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

1.080.500,00 €
12.000,00 €
386.754,00 €
734.053,00 €
0,00 €

0,00 €
121.600,00 €

0,00 €
0,00 €
2.334.907,00 €

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 2018
A) FUNCIONARIS D’HABILITACIÓ NACIONAL

Denominació lloc de treball

Secretaria - intervenció

Forma
de
Grup Règim Dedicació Dotació provisió
concurs unitari
o
concurs
A1
FHN
Complerta
1 ordinari
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B) FUNCIONARIS

Denominació lloc de treball
Administratiu
Agutzil
Conserge
Tècnic
Tècnic administració especial
Tècnic

Grup
C1
E
E
A2
A1
C1

Règim
F
F
F
F
F
F

de

Dedicació Dotació
Complerta
3
Complerta
1
Complerta
1
Complerta
1
Complerta
1
Complerta
1

Forma
provisió
concurs
concurs
concurs
concurs
concurs
concurs

Forma
provisió
concurs
concurs
concurs
concurs
concurs

de

C) LABORALS

Denominació lloc de treball
Auxiliar arxiu
Auxiliar escola bressol
Auxiliars de turisme
Director centre de dia
Infermera
Mestra/directora
escola
bressol
Operari deixalleria
Operaris manteniment via
pública
Operaris manteniment via
pública
Personal de neteja
Personal de neteja
Recepció consergeria
Tècnic
Tècnic escola bressol
Tècnic jutjat
Treballador familiar
Tècnic
dinamitzador
sociocultural

Grup
C1
C2
C2
A2
A2

Règim
L
L
L
L
L

Dedicació Dotació
Parcial
1
Complerta
1
Parcial
2
Complerta
1
Parcial
1

A2
E

L
L

Complerta
Parcial

1 concurs
1 concurs

E

L

Parcial

1 concurs

E
E
E
C2
C1
C2
C1
C2

L
L
L
L
L
L
L
L

Complerta
Complerta
Complerta
Complerta
Complerta
Complerta
Complerta
Parcial

5
2
1
1
1
3
1
2

A2

L

Complerta

1 concurs

concurs
concurs
concurs
concurs
concurs
concurs
concurs
concurs

Tercer.- Exposar al públic el pressupost general per al 2018, 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
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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 acord intervé l’Alcalde dient: Explicaré les línies generals dels
pressupost i si voleu que entrem a detall està a disposició de l’equip de l’oposició i de
tothom.
Començaré per les inversions que preveiem pel 2018, van des de l’asfaltat de les vies
públiques, la millora de camins, la compra de material per la brigada, mobiliari per les vies
públiques, una important inversió a la deixalleria de 53.000€ que ve finançada amb una
subvenció de la Generalitat i va en la línia de l’important millora de funcionament i augment
d’hores de servei, per tant, fem un salt important per millorar encara més la bona feina que
s’ha fet a la deixalleria. També hi ha una partida de millora per l’enllumenat públic, el sistema
domòtic de l’escola Lluçanès per l’estalvi energètic. Mobiliari de cultura per diferents espais
municipals i una inversió a la porta d’accés al casal del Jovent. També hi ha mobiliari per
l’Hotel d’Entitats i dues inversions al camp de futbol, una amb el sistema de rec i l’altra obrim
partida pels vestidors compartits de la zona esportiva.
Sabeu que els vestidors compartits de la zona esportiva és una aposta d’aquest equip de
govern, és la única inversió que portàvem en el programa d’inici de govern que falta per
realitzar i que aquest 2018 ens comprometem a treballar per poder fer realitat aquest
projecte. De moment tenim el projecte inicial fet, es fa el projecte executiu i hem obert
partida per seguir treballant i avançant per trobar tot el finançament que calgui d’aquesta
inversió important i necessària. El projecte a més dels vestidors inclou sala tècnica de la
piscina a més dels vestidors també del camp de futbol i el bar. En aquestes inversions falten
els equips informàtics que posem cada any i també per un vehicle per la brigada.
Més enllà d’això hi ha el capítol de personal, que ara aprovarem la plantilla, les despeses de
personal són 883.000€, dins d’un pressupost total de 2.334.900€. Recordem que el primer
any i el segon vem intentar anivellar diferents situacions en l’àmbit de retribucions i que
ningú cobrés per sota dels 1.000€. Ho hem anat millorant i en aquest el que hi ha previst és
l’augment de l’1% que ens permeten. Hem de tenir en compte que cau la part dels
professors de l’Escola de música que ara formen part de la plantilla del Consorci i
consolidem els dos llocs de la brigada i també els plans d’ocupació que un és per brigada i
l’altra per ocupació i cultura.
Una altra partida que consolidem és la de promoció econòmica, promoció del municipi,
mercat municipal, comerç, subvencions a l’ocupació i la política social que va des de
projectes concrets en l’àmbit de joventut o d’acció social en l’apartat de la gent gran i
polítiques d’educació, aquesta part suposa gairebé un 23% del pressupost, ens sembla un
esforç important a fer.
Per últim, hem obert per l’àrea d’autocaravanes unes partides pel manteniment i ara ja
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estem treballant per millorar alguna cosa que li cal a l’àrea d’autocaravanes i com no a
l’Hotel d’Entitats i l’espai de coworking que preveiem que a inicis de l’any que ve entrarà en
funcionament.
Intervé la regidora Anna Plans dient: Hi ha un petit error en les inversions que vem posar
que porta accés centre obert i és la porta d’emergència de l’espai social.
Intervé el regidor Jordi Bruch: Dir-vos que nosaltres votarem encontra, perquè participatius
aquests pressupostos han sigut zero, no hi hem treballat res conjuntament.
Veiem que es preveu gestionar mig milió d’euros menys que l’any passat, això significa que
es vol aprovar un pressupost a la baixa d’un 21%. D’entrada constatem que estem davant
uns pressupostos poc ambiciosos i que ens fa pensar que l’equip de govern no té cap
projecte per fer avançar el poble. De fet venim de l’any passat amb un projecte super gran i
aquest any tot el contrari. També veiem que augmenten significativament les retribucions de
personal, a veure si ens ho podeu explicar aquest augment del 9% i tenim 7 persones
menys i que el que es destina a inversió és un 7,4%. També veiem un partida de reparació
de contenidors i creiem que aquesta no hi ha de ser-hi. Pel que fa al persona veiem que no
hi ha reflexat el tècnic de joventut.
També veiem que l’escola bressol també té un cos de 22.000€ més amb el mateix número
de treballadors. Quines aportacions hi ha per tirar endavant el pla d’habitatge que vem
treballar durant tot l’any que creiem que és prou important. Estem a favor del que ha arribat
per la deixalleria, recordem que vem presentar una moció perquè aquesta deixalleria es
pogués tirar endavant i pogués tenir millors serveis i va ser rebutjada per l’equip de govern,
per tant estem contents que arribin aquestes diners.
En conclusió, mirant el pressupost fem unes preguntes, s’han acabat les idees? I no tenim
nous projectes d’inversions pel poble?
Respon l’Alcalde dient: He explicat bastant la línia i les idees que tenim, i l’altra cosa és que
ho compartiu o no, però l’única gran inversió que aquest equip de govern, amb el pla de
govern que va presentar i a mitja legislatura que hem arribat, l’única que falta és la dels
vestidors compartits de la zona esportiva. Ja he dit en quins termes està i veurem si som
capaços de portar-la a terme, sempre hem dit que hi estàvem treballant.
Ens alegra que hagueu vist que la reducció del pressupost és perquè l’any passat hi havia
unes importants inversions, que tenien definit el finançament, per una part el PP2 i per altra
l’Hotel d’Entitats. N’hi ha altres que no surten aquí, però hi ha la rotonda de la carretera de
Pinós, si tot va bé aquest 2018, podrem realitzar importants inversions. No us preocupeu
perquè si que tenim idees, tant de bo les poguéssim aplicar totes, perquè tenim
instal·lacions que els hi convenen i per culpa d’una falta de planificació de culpa de tots els
últims anys, fins hi tot dècades, hi ha moltes zones que els hi falten inversions, com el teatre
Orient, o la Biblioteca, o Cal Bernat, o la plaça Nova, o el carrer del Mercat. Per tant, d’idees
n’hi ha moltes, però la capacitat econòmica és la que és i fem el que bonament podem. Aquí
ve la reducció respecte l’any passat.
Mentida doncs que no tinguem cap projecte per pensar pel poble i recordem que els
projectes pel poble no són només els de totxana, perquè tenim projectes en l’àmbit social
que tiren endavant i ens sentim especialment orgullosos i la gran ambició de la promoció de
municipi, en el comerç, el mercat, la dinamització econòmica i turística, que van molt més
enllà de la inversió del ciment i el totxo.
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Les retribucions del personal, hi ha una mica de trampa amb això de les 7 persones de
menys, perquè les 5 persones de l’escola de música eren amb unes dedicacions molt
baixes. Aquest any hi ha l’augment de l’1% de les retribucions de personal, i els dos plans
d’ocupació i les dues persones de la brigada ja fan aquest augment que heu detectat. 7
persones menys no volen dir 7 jornades menys. Sí que hi ha el tècnic de joventut, perquè
estem contents d’haver pogut consolidar la plaça.
També hi havia el tema dels contenidors, estem parlant de 500€, però si que hi ha
contenidors a la zona de la deixalleria com a les àrees d’aportació i millor fer la previsió. En
el pla de l’habitatge, segurament i podria haver més diners, segurament els haurem de
buscar però en el pla hi ha accions que van més enllà de dotació pressupostària i estem
plenament compromesos a portar-los a terme.
A l’escola bressol és un equipament molt important per nosaltres, intentarem que ens ajudin
en el finançament altres administracions i intentarem cuidar tant com puguem, però encara
que augmenti 22.000 no ens sap cap greu invertir-los en un lloc tant important.
Respon el Jordi Bruch dient: El pressupost l’has explicat molt bé com el teniu, però és
evident aquest 21% menys. L’any passat ja vem dir que va ser un pressupost molt agosarat i
entenem que aquest any és poc, veiem que el nostre municipi necessita una estabilitat, i no
fer any de tant bonança i anys de tant poc no és el que es mereix el municipi.
Continua l’Alcalde dient: Accepto, però us esperono a trobar arguments més interessants a
votar que no, encara que repeteixo que ho acceptem. Nosaltres hem fet esforços els últims
dos anys per poder treballar els pressupostos i aquest any et vaig dir hi haurà ple de
pressupost al desembre i quedem algun dia per parlar-ne. Em vas dir presenteu-nos la
proposta i jo et vaig dir primer ens diguéssiu quines idees teníeu i d’idees no n’ha arribat
cap. Jo entomo la part que em toca que potser t’hauria d’haver anat més al darrera, però
aquest any no heu trucat cap cop la porta malgrat un servidor va avisar que el pressupost
s’anava tirant endavant.
Respon el regidor Jordi Bruch dient: Agafa-ho com a autocrítica, perquè entenc que el que
presenta els pressupostos és l’equip de govern i nosaltres podem presentar millores o
esmenes, ajudarem amb el que sigui però el que no podem fer es passar pel davant.

Es vota la urgència de la presentació de la moció: ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ PROMEMÒRIA ALS IMMOLATS PER LA LLIBERTAT A CATALUNYA
Resultat: Aprovat per Unanimitat

5.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ PRO-MEMÒRIA ALS IMMOLATS PER
LA LLIBERTAT A CATALUNYA
El cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 contra la legalitat democràtica
republicana, va instaurar per la força un règim dictatorial de caràcter feixista i
nacional-catòlic fins al 1978. Durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota
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mena de crims contra les llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i
nacional, duent a terme una persecució sistemàtica contra particulars, institucions,
associacions, sindicats i entitats culturals. Entre els crims comesos, tenen especial
rellevància els consells de guerra sumaríssims que es van realitzar sense cap
legitimitat per motius polítics entre els anys 1938 i 1975. Aquests consells de guerra
van comportar execucions, penes de presó, reclusions en camps de concentració,
camps de treball forçats, i tota mena d’humiliacions i vexacions als defensors de la
República i la democràcia.
En el període comprès entre 1939 i 1945. La pena de mort va ser imposada en un
total de quatre mil quatre-cents onze (4.411) represaliats a Catalunya dels quals tres
mil tres-cents quaranta-un homes (3.341) i disset (17) dones van ser executats. A la
comarca d’Osona, van ser represaliades mil set-centes cinquanta-cinc (1.755)
persones. D'aquestes en van ser executades cent setanta-una (171). Al Lluçanès va
haver 257 persones represaliades, de les quals 24 van ser executades.
Al Camp de la Bota, a Barcelona, van ser executades dues persones joves residents
a Prats de Lluçanès:
Salvador Tornafoch Nolla: 22 anys, acusat de rebel·lió militar, militant de la CNT ,
membre del Comitè Antifeixista Local i de la Cooperativa Obrera a Prats de
Lluçanès. Executat el 30 de juliol de 1939.
Climent Vall-lamora Puigferrat: 23 anys. No hi ha sentència particular. Membre del
Comitè Antifeixista Local i de la Cooperativa Obrera a Prats de Lluçanès. Executat el
9 de juliol de 1940.
I dues persones nascudes a Prats de Lluçanès però que residien en altres municipis.
Joan Calveras Corominas, 39 anys, resident a Gironella. Executat el 9 de
novembre de 1939.
Andreu Gost Safont, 33 anys, resident a Santa Eulàlia de Puigoriol. Executat el
1940.
Tots quatre van ser enterrats la Fossar de la Pedrera a Montjuïc.
Gràcies a l’Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, l’espai
on van ser afusellats (Camp de la Bota) i en el que van ser enterrats (Fossar de la
Pedrera) van ser dignificats.
La finalitat de l’Associació és la de mantenir viva la memòria de totes aquelles
persones que foren immolades per tenir, mantenir o defensar els valors de llibertat,
justícia, igualtat i pluralisme polític, durant i després de finalitzada la Guerra Civil a
Catalunya, fossin catalans o no, moriren executats en compliment de sentència o
sense, com també aquells morts a conseqüència de les ferides patides o per raons
de malaltia dins de les presons, camps de concentració, hospitals o bé en altres
llocs.
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L’Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, organitza, entre
d’altres actes, amb caràcter anual, la celebració d’un acte d’homenatge a la memòria
de tots aquells homes i dones que se’ls va arrabassar la vida durant el franquisme.
Els noms de tots els afusellats estan gravats a les columnes d’entrada del Fossar, i
d’aquesta manera també són recordats.
En aquest moments i a petició de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, l’Associació
Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya du a terme els tràmits
necessaris per restituir de forma correcta els cognoms de Salvador Tornafoch i
Climent Vall-lamora, que figuren mal escrits a les columnes esmentades.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a l’Associació Pro-memòria
als Immolats per la Llibertat a Catalunya.
Segon.- En aquesta línia de compromís, l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
manifesta el seu suport a l’ l’Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a
Catalunya amb una aportació anual de 100€.
Tercer.- L’Ajuntament de Prats de Lluçanès vol agrair la tasca que desenvolupa
l’Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i es posa a la
seva disposició per a continuar donant suport a la recuperació i dignificació de la
memòria democràtica.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació Pro-memòria als Immolats per la
Llibertat a Catalunya.”

6.0.- INFORMACIONS
1.- Laia Font: Vull recordar que fins aquesta setmana hi ha temps per portar la carta
d’apadrinar una il·lusió aquí a l’Ajuntament.
2.- Glòria Borralleras: En relació a la deixalleria, voldria donar les dades d’aquest any. Hem
doblat el nombre de visitants a la deixalleria respecte el 2016, hem passat de 1200 a 2400
visites de les quals el 93% són de Prats i la resta de fora. Pel que respecte empreses, el
98% són de Prats i el 2% són de fora. Ara gràcies a la subvenció podrem posar la bàscula i
altres elements que ens ajudaran.

7.0.- PRECS I PREGUNTES
1.- Jordi Bruch: El termini de pagament com anem de dies? Respon la secretària dient: es
compleix.
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2.- Jordi Bruch: Sobre els incidents de la pilona de carrer Major, hi hagut indemnitzacions se
n’ha fet càrrec l’ajuntament o l’assegurança? Respon la secretària dient: Pel que fa la
responsabilitat patrimonial resol l’expedient l’ajuntament i després tenim l’assegurança que
cobreix si l’ajuntament diu que hi ha responsabilitat.
3.- Jordi Bruch: En els pressupostos es destinaven 3.000€ per un cotxe de la brigada,
entenem que seria molt necessari fer-ho ràpid i potser faria falta un cotxe nou i dotar-lo d’un
vehicle municipal com tenia fins fa poc.
Respon l’Alcalde dient: Des de finals d’estiu la furgoneta que tenia l’ajuntament va dir prou i
enlloc d’arreglar aquell vem determinar comprar o estudiar la possibilitat de com reposicionar
la aquesta furgoneta. A més d’aquest hi ha un altre vehicle que també és molt vell i fa
pensar que en necessitaríem potser dos. Just aquells dies van sortir diverses possibilitats,
acollir-se a l’ACA amb la subhasta de vehicles, i vem quedar fora. També treballàvem la
possibilitat de rèntings, vehicle elèctric, ajudes, compres agregades, etc. Es molt necessari
trobar la formula de reposicionar el vehicle, però ara hi ha varies opcions obertes, la més
ràpida en aquest moment és la compra d’un vehicle de segona mà, però volem fer una opció
més consolidada.
4.- Jordi Bruch: Els temes de vandalisme, de punxades de rodes, de pisos ocupats, quines
mesures preneu o voleu prendre per afrontar-ho.
Respon l’Alcalde dient: Condemnem i denunciem els actes vandàlics, que són molt concrets,
però no per això poc molestos, i pel que si troba és molt greu, però tampoc posar accés
alarmisme, en que Prats hi ha molt vandalisme o pisos ocupats. El que podem fer més enllà
de polítiques socials és aconsellar a tothom, i acompanyem a fer-ho, és a presentar
denúncia. Encara que sembli o es digui que no serveix per res, necessitem que hi hagi
denúncia perquè queda constància i permet a la policia actuar o iniciar investigacions. Per
tant, un a crida a tothom que si trobi que ho denunciï.
Pel que fa a pisos ocupats, podem dir, després de 2 anys i mig, que hem aconseguit que el
bloc de Cal Puigneró la situació s’arregli i reverteixi en que aquella gent que havia viscut
amb una situació irregular allà, i per sort, després de molt treball de molta gent, se’n sortiran.
Si surt en algun altre àmbit del poble, que pot passar, és una situació complicada amb
situacions alegals, però també hem de posar enfasi en el dret a l’habitatge i per això és molt
important el pla de l’habitatge. També apel·lar als veïns i propietaris que quan es dona una
situació d’aquestes ho denunciïn. Tenim un cas concret que estem portant a terme accions
conjuntes amb mossos, veïns, serveis socials, com els afectats. Per tant, l’ajuntament fa el
que pot en aspectes vandàlics com d’ocupació.
Respon el regidor Jordi Bruch: Deixant de banda la zona de Puigneró que és una zona que
s’hi ha treballat, si que hi ha varies zones que hi hagut problemes d’ocupació. Ser-hi a sobre
perquè hi ha veïns amoïnats.
5.- Jordi Bruch: El tema mercat, com el tenim? Respon la regidora Montse Juvanteny dient:
L’estudi del mercat ja està acabat, ens han de fer arribar el plec i les mesures a implementar
i a partir de l’any que ve agafarem mesura per mesura i anirem implementant. A banda
d’això no s’ha deixat de fer la feina que s’estava fent, aconseguir noves parades, però la
constància ens costa molt que hi sigui, també hi ha parades estacionals, amb el racó de les
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experiències hem intentat dinamitzar que hi hagi alguna activitat perquè porta gent i llavors
hi ha impacte econòmic en el municipi.
Quan tinguem l’estudi es farà la presentació oficial i s’haurà de començar tot el treball
conjunt amb els marxants i els diferents agents i tindrem deures la taula de dinamització
econòmica de cara l’any que ve.
Continua el regidor Jordi Bruch dient: Celebrem que després de dos anys i mig hagi arribat
aquest estudi i a veure si podem posar fil a l’agulla i dona els seus fruits.
6.- Jordi Bruch: Una altra valoració, la fira de Santa Llúcia, com ha anat i com es valora.
Respon la regidora Montse Juvanteny dient: Farem la memòria com cada any que ja tindreu
a la vostra disposició a la web de transparència. L’avaluació és que qualsevol acte que hi ha
en el municipi per avaluar-ne si fem una correcte dinamització és amb la valoració de
l’impacte econòmic que té. Amb qui podem fer aquesta avaluació de si aquesta fira ha tingut
un impacte amb el agents econòmics, en definitiva qui fa calaix. En aquest sentit els que
reben més impacte són el sector comerç, serveis i restauració.
Voldria remarcar que va estar bé que hi haguessin activitats complementaries a l’entorn de
la fira i aquestes activitats fan que hi hagi una fira amb diferents atractius.
Respon el regidor dient: Només un punt de reflexió per properes edicions, mirar sobretot la
data, per no solapar-nos amb el mercat de Medieval de Vic que cada vegada és més potent i
coincidir la fira amb el Mercat potser ho podem tenir present per properes edicions.
Contesta la regidora: Aquest any ha coincidit però el proper no, perquè tradicionalment la fira
de Santa Llúcia s’ha celebrat el diumenge més proper a la diada. També destacar el
programa de jornades tècniques dedicades a la pagesia, aquest any una dedicada al sector
forestal i una de posada en valor dels productes locals.
7.- Jordi Bruch: El termini d’execució del PP2, perquè el termini era de 9 mesos i no sé si
estem al límit o ja hem passat o com ho tenim.
Respon l’Alcalde dient: Les dues grans obres que estan en marxa són el PP2 i l’hotel
d’entitats, totes dues estan anant bé de temps, fins i tot millor del que els terminis els hi
marcaven i podem gairebé assegurar que per Sant Vicenç les dues estaran en
funcionament.

Finalitza l’alcalde dient: Vull recordar que això és una sessió plenària institucional
que passa en el moment que aquest país segueix tenint presos polítics i polítics a
l’exili. Una situació d’anormalitat que denunciem. Bones festes a tothom malgrat tot.
L’alcalde dóna per finalitzat el Ple i aixeca la sessió, de la qual, com a secretària,
estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.
Vist i plau
L’alcalde
Document signat digitalment.

La secretària-interventora,
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