ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS DEL
DIA 25 D´ABRIL DE 2018
Identificació de la sessió:
Núm.: PLE2018000002
Caràcter: ORDINARI
Data: 25 d´abril de 2018
Horari: De les 19:30 h a les 20:30 h
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Isaac Peraire Soler, Alcalde
M Gloria Borralleras Soler, Regidor/A
Montserrat Juvanteny Canal, Regidor/A
Anna Plans Canal, Regidor/A
Laia Font Lopez, Regidor/A
Montserrat Perarnau Casals, Regidor/A
Jordi Bruch Franch, Regidor/A
Jordi Batriu Font, Regidor/A
Merce Perernau Borralleras, Regidor/A
Ariadna Ponsa Sala, Regidor/A
Judit Boatella Cortina, Regidor/A

S’ha excusat d’assistir-hi:

Ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ANTERIOR DEL DIA 28/02/2018
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
3.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN
4.- FESTES LOCALS 2019
5.- STOLPERSTEINER
6.- APROVACIÓ DECLARACIÓ CRÈDITS INCOBRABLES ORGT
7.- BAIXA PADRÓ IVTM ORGT
8.- BONIFICACIO ICIO FAÇANA
9.- BONIFICACIO ICIO
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10.- APROVACIO EXTRAJUDICIALS 2/2018
11.- MODIFICACIO CREDIT 2/2018
12.- SOCIS SOM ENERGIA
13.- MOCIÓ ERC DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ
14.- MOCIÓ ERC DENÚNCIA A LA CRIMINALITZACIÓ DELS CDR
15.- MOCIÓ ERC ALLIBERAMENT PRESOS POLÍTICS
16.- MOCIÓ PDECAT PRESOS POLÍTICS
17.- MOCIÓ PDECAT PENSIONS
18.- INFORMACIONS
19.- 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 ANTERIOR DEL DIA 28/02/2018
Vistes les actes de les sessions anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple els dies:
- 28 de febrer de 2018
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda aprovar-la íntegrament.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Es dóna compte dels decrets del número 37 al 84 del 2018.

3.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN
Es dóna compte de les juntes de govern de data 20 de febrer, 6 i 20 de març de 2018,
3 d’abril de 2018.
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4.- FESTES LOCALS 2019
Vista la sol·licitud del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya per la qual es demanen les Festes Locals per a l’any 2019.
El Ple adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les següents Festes Locals per a l’any 2019:
- 22 de gener - dimarts
- 25 de juny - dimarts
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.- APROVACIÓ ADHESIÓ AL PROJECTE STOLPERSTEINER
El Memorial Democràtic de Catalunya impulsa el Projecte Stolpersteine, una iniciativa
internacional que consisteix en col·locar unes llambordes commemoratives amb el nom i
cognom de les persones deportades pel nazisme en el tram de carrer on van viure.
Aquest projecte persegueix tres objectius fonamentals per recuperar la Memòria
Històrica:
1. Promou la recerca i coneixement de la biografia d’aquelles persones que foren
víctimes del Nazisme i que malauradament la seva memòria i coneixement fou
oblidat i en alguns casos silenciats.
2. Permet commemorar i posar en valor les polítiques de memòria del país.
3. Educar permetent la implicació a tots els agents socials del municipi o país i en
especial els d’àmbit cultural per tal que el projecte pugui ser conegut i consolidat a
través d’un projecte pedagògic.
Realitzades les investigacions pertinents a Prats de Lluçanès per les pradenques Roser
Reixach i Anna Gorchs, es té constància de dos pradencs internats als camps de
concentració alemanys en el període de la segona guerra mundial:
 Josep Tarradellas Noguera, nascut a Prats de Lluçanès l’11 de maig de 1917 i
domiciliat al carrer de la Font, 8. Va ser deportat el 26 d’abril de 1941 a Mauthausen i
traslladat el 21 de maig de 1941 a Dachau, on va morir el 28 de juliol de 1943.
 Melcior Capdevila Roca, nascut a Prats de Lluçanès el 6 de gener de 1914 i domiciliat
al carrer de la Resclosa. Va ser deportat el 13 de desembre de 1940 a Mauthausen i
alliberat el 5-de maig de 1945.
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Per tot plegat, el Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès adopta els següents
ACORDS:
Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al Projecte Stolpersteine i la
voluntat del Consistori en dur a terme el projecte al municipi de Prats de Lluçanès.
Segon.- En aquesta línia de compromís, l’Ajuntament de Prats de Lluçanès demanarà al
Memorial Democràtic de Catalunya la col·locació de dues llambordes per tal d’honorar els
dos pradencs que van patir captiveri i mort, als camps de concentració nazi per defensar
la llibertat i la democràcia.
Tercer.- L’Ajuntament de Prats de Lluçanès vol agrair la tasca que desenvolupa el
Memorial Democràtic de 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 al Memorial Democràtic de Catalunya.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.- APROVACIÓ DECLARACIÓ CRÈDITS INCOBRABLES ORGT
Vista la proposta presentada per l’Organisme de Gestió Tributària, referent a declaració
de crèdits incobrables.
Examinats els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen en la Unitat
de Recaptació contra els deutors que s’indiquen en la relació annexa.
Considerant que ha quedat demostrada la insolvència dels deutors, així com la
impossibilitat de satisfer el deute.
El Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Declarar crèdits incobrables la relació que s’adjunta:
-

Relació 17006: La present relació consta d’un expedient, per un import total de
mil dos-cents dotze euros amb vint-i-sis cèntims (1.212,26€).

Segon.- Trametre aquest acord, així com la documentació adjunta a l’Organisme de
Gestió Tributària.

Resultat: Aprovat per unanimitat
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7.- APROVACIÓ BAIXA PADRÓ IVTM
Vista la proposta presentada per l’Organisme de Gestió Tributària, referent a declaració
baixa del padró de l’IVTM de FALLITS.
Examinats els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen en la Unitat
de Recaptació contra els deutors que s’indiquen en la relació annexa.
Considerant que ha quedat demostrada la insolvència dels deutors, així com la
impossibilitat de satisfer el deute.
El Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Donar de baixa els crèdits FALLITS de la relació de matrícules que s’adjunta:
E-8952-BCK, B-0503-JP, 7904-FXK, B-0219-PK, B-8057-OW
Segon.- Trametre el certificat d’aquest acord, així com la documentació adjunta a
l’Organisme de Gestió Tributària.

Resultat: Aprovat per unanimitat

8.- APROVACIÓ DE BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVA A
LA COMUNICACIÓ D’OBRES 186/2018
Vista la sol·licitud presentada en data 11 d’abril de 2018 amb registre d’entrada número
954 per la senyora M.Dolors Noguera Boladeras, en que sol·licita una bonificació de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la comunicació d’obres 186/2018.
Atès que l’Ordenança fiscal número 5 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
en l’article 6.2 estableix concedir bonificacions potestatives del 95% a favor de la
rehabilitació de façanes.
Vist que correspon al Ple l’aprovació de la bonificació potestativa del 95% per la
rehabilitació de façanes, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la bonificació del 95% de la quota de l’ICIO a la comunicació d’obres
186/2018.
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Segon.- Notificar aquests acords a la persona interessada i la intervenció municipal pel
seu cobrament.

Resultat: Aprovat per unanimitat
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Aprofito per informar a la
població que hi ha aquesta bonificació de l’ICIO per fomentar la rehabilitació de façanes.

Prèviament a l’adopció d’aquest acord s’absenta la regidora Montserrat Juvanteny
Canal per parentiu directe amb la sol·licitant de la subvenció.
9.- APROVACIÓ DE BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVA A
LA COMUNICACIÓ D’OBRES 996/2018
Vista la sol·licitud presentada en data 17 d’abril de 2018 per la senyora M. Carme Canal
Serrat, en que sol·licita una bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de la comunicació d’obres 996/2018.
Atès que l’Ordenança fiscal número 5 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
en l’article 6.2 estableix concedir bonificacions potestatives del 95% a favor de la
rehabilitació de façanes.
Vist que correspon al Ple l’aprovació de la bonificació potestativa del 95% per la
rehabilitació de façanes, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la bonificació del 95% de la quota de l’ICIO a la comunicació d’obres
996/2018.
Segon.- Notificar aquests acords a la persona interessada i la intervenció municipal pel
seu cobrament.

Resultat: Aprovat per unanimitat

10.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL 2/2018
Vistes les factures presentades a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, corresponents a
l’exercici 2017.
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Vist l’informe d’Intervenció on consta que en aplicació de l’article 60.2 del Real Decret
500/1990, de 20 d’abril, correspon al Ple l’aprovació d’obligacions corresponents a
exercicis anteriors.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits per un import de 7,16€ corresponents a
exercicis anteriors, d’acord amb el detall següent:

Document
11122017a100004214

Data doc. Import
29/09/2017

Tercer

A0814636
7,16 7

Text lliure
2068/17 FACTURA ENERGIA
ELÈCTRICA

Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2018, els corresponents crèdits.
Resultat: Aprovat per unanimitat

11.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2018
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.
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.
El Ple de la Corporació adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 2/2018, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb nous ingressos i
romanent de tresoreria, d’acord amb el resum següent:

DESPESES
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
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PARTIDA
151,22706
1532,215
1532,221,03
1623,227
163,213
163,22103
165,227
171,227
231,227
231,250
311,227
323,22700
3261,212
334,226
336,210
3372,227
338,226
3421,227
3422,22799
3423,227
4311,226
439,226
491,227
920,220
920,227
3423,623

CONCEPTE
Estudis i treballs tècnics
Vies públiques. Conservació mobiliari i estris
Vies públiques. Combustibles i carburants
Tractament de residus
Neteja viària. Reparació maquinària
Neteja viària. Combustibles i carburants
Enllumenat públic. Manteniment
Parcs i jardins. Treballs altres empreses
Acció social. Treballs altres empreses
Acció social. Treballs Consorci
Salubritat pública. Treballs altres empreses
Educació. Neteja i condicionament
Escola bressol. Conservació i manteniment
Despeses derivades d'actes culturals
Patrimoni històric i artístic. Manteniment
Sala polivalent. Treballs altres empreses
Festes de Sant Joan i Elois. Despeses div.
Pista de pàdel. Treball altres empreses
Pavelló. Treball altres empreses
Camp de Futbol. Treball altres empreses
Fires
Campanya de Nadal
Societat de la Informació. Treballs alt. Emp.
Admin General. Material oficina
Admin.General. Treball altres empreses
Camp de futbol. Sistema de reg
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
12.500,00
5.000,00
2.000,00
55.000,00
2.500,00
2.000,00
7.100,00
26.700,00
14.200,00
12.000,00
6.000,00
10.000,00
2.500,00
27.300,00
2.000,00
7.200,00
70.000,00
12.000,00
16.000,00
9.000,00
13.000,00
19.000,00
25.000,00
6.500,00
46.000,00
4.250,00

SUPLEMENT
560,00
670,00
165,00
305,00
310,00
130,00
1.065,00
2.190,00
750,00
8.890,00
6.000,00
2.035,00
455,00
2.880,00
505,00
1.190,00
340,00
820,00
1.445,00
850,00
855,00
5.880,00
615,00
695,00
1.125,00
2.418,00

CONSIGNACIÓ
FINAL
13.060,00
5.670,00
2.165,00
55.305,00
2.810,00
2.130,00
8.165,00
28.890,00
14.950,00
20.890,00
12.000,00
12.035,00
2.955,00
30.180,00
2.505,00
8.390,00
70.340,00
12.820,00
17.445,00
9.850,00
13.855,00
24.880,00
25.615,00
7.195,00
47.125,00
6.668,00

43.143,00

B) CRÈDIT EXTRAORDINÀRI
PARTIDA
430,639,00
3421,623,00
161,633,00
161,632,00

CONCEPTE
Circuit Fix d'orientació
Piscina. Modificació sistema elèctric
Renovació xarxa abastament aigua
Enderroc dipòsit vell

NOVA
CONSIGNACIÓ
6.000,00
5.500,00
2.524,98
5.765,95

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

19.790,93

TOTAL DESPESA

62.933,93
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INGRESSOS
A) NOUS O MAJORS INGRESSOS
PARTIDA
761,00

CONCEPTE
Diputació de Barcelona

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
26.000,00

TOTAL INGRESSOS

SUPLEMENT
22.167,98

CONSIGNACIÓ
FINAL
48.167,98

22.167,98

B) ROMANENT DE TRESORERIA
PARTIDA
870,00

CONCEPTE
Romanent General

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
215.269,56

SUPLEMENT
40.765,95

TOTAL INGRESSOS

40.765,95

TOTAL INGRESSOS

62.933,93

CONSIGNACIÓ
FINAL
256.035,51

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.

Resultat: Aprovat per 6 vots a favor del grup d’ERC i 5 vots en contra del
grup PDeCAT
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde exposant les aplicacions
pressupostàries que s’han modificat i la forma de finançar-les a través de romanent
general de tresoreria, que seria per pagar les factures que tenen data de l’any anterior i
de nous ingressos provinents de la Diputació de Barcelona. També caldria afegir una
partida per la despesa d’enderroc del dipòsit vell. Sabeu que Prats té 2 dipòsits d’aigua, el
vell pujant a Sant Sebastià i el nou que va tenir reformes ara fa un any i mig.
El dipòsit vell té diverses deficiències, la més important és que té pèrdues d’aigua des de
fa molt de temps, s’han fet pressupostos de que costaria la reparació i té un afegit, de les
diverses revisions de salut, que degut a l’estat del dipòsit pugui ser un focus de
problemes per la salut de l’aigua. Ara mateix la funció del dipòsit, a part dels certs riscos
que pot suposar per l’aigua i les pèrdues, és de regulador de l’aigua per una zona del
poble. Hem mirat les conseqüències que pot tenir i té dues alternatives i una es arreglar
el dipòsit, amb un cost elevat i l’altra és enderrocar-lo i fer uns reguladors d’aigua. Són
una aparells que costen uns 12.000€, que intentaríem que pogués assumir tal com li
pertoca a la Mancomunitat d’Aigües i per l’ajuntament els diners que costaria l’enderroc.
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Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Referent al dipòsit, si ja és una acció que teniu pensat
tirar endavant potser seria bo parlar-ne, perquè si que fa funció de regulació per la
pressió del poble, però també és un dipòsit amb molts litres de capacitat i veien que
l’estiu passat hi va haver molts dies que vàrem arribar justos, crec que es podria valorar si
arreglar-ho seria una opció més bona, perquè són molts litres que tenim en reserva. I si
l’enderroquem potser ens trauríem un problema de sobre, però potser en poc temps en
podríem tenir un altre.
Respon l’Alcalde dient: No és una decisió que haguem pres amb 5 minuts, ja fa 2 anys
que estava a sobre la taula i ja hi havia un pressupost d’enderroc de legislatures
anteriors, per tant l’enderroc d’aquest dipòsit ve de llarg. La capacitat d’aquest dipòsit no
soluciona la falta d’aigua perquè són poques les hores que soluciona, enfront els riscos i
amenaces de tenir-lo.
Continua el regidor Jordi Bruch dient: Entenem que s’ha de fer per responsabilitat i vist de
cop i volta per això diem de mirar-ho bé. En quan a la modificació de crèdit, una altra
més, no passem ple que no n’hi hagi una, però les modificacions que són prou grans
entenem que és una mica de falta de previsió i per això votarem encontra.

12.- ACORDS D’ADHESIÓ A LA COOPERATIVA “SOM ENERGIA SCCL”
Antecedents
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldes, es va
comprometre a reduir les emissions de CO2 i a promoure l’ús de les energies renovables.
El Pacte d’Alcaldes és una iniciativa, nascuda l’any 2008 i que impulsa la Comissió
Europea amb la voluntat d’esdevenir un mecanisme de participació de la ciutadania en la
lluita contra el canvi climàtic. Aquest objectiu es concreta en l’esmentada reducció de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle, mitjançant actuacions relacionades amb
l’eficiència energètica i l’aprofitament d’energies renovables.
L’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona (ALEO), amb la qual
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i 49 municipis més de la comarca tenen un conveni de
col·laboració porta un seguiment dels consums i la contractació dels subministraments
energètics del municipi. Això es fa a través d’un programa de gestió energètica anomenat
Gemweb i entre els objectius principals de l’ALEO hi ha la compra d’energia verda i la
promoció de les energies renovables i descentralitzades.
Som Energia és una cooperativa sense ànim de lucre que reuneix a milers de persones
amb el desig de canviar el model energètic actual i treballar junts per assolir un model
100% renovable. L'any 2011 va ser el primer any en que Som Energia, SCCL va
començar a funcionar plenament com una cooperativa, amb l'ànim d'assolir els primers
objectius marcats: convertir-se en una comercialitzadora d'electricitat 100% renovable i
iniciar els primers projectes propis de producció d'energia.
Al setembre de 2011 la cooperativa Som Energia SCCL va iniciar l'activitat de
comercialització d'electricitat verda certificada. I també va començar la construcció de la
primera instal·lació de producció d'energia renovable pròpia, una coberta fotovoltaica de
100kW a Lleida, que va començar a generar electricitat el març de 2012.
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Som Energia garanteix, d’una banda, la compra d’energia verda certificada i de l’altra la
realització d’inversions directes en instal·lacions d’energies renovables, i per tant, es
garanteix que la compra d’electricitat verda suposa una reducció de les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle.
Amb la participació a la cooperativa l’Ajuntament pot ser una part activa del canvi de
model energètic que ja es dibuixa també en el Pla d’acció per l’energia sostenible aprovat
a més de donar suport a un model cooperatiu com a model econòmic que prioritza les
necessitats de les persones per davant el benefici econòmic i, a més a més, es dóna
suport a una comercialitzadora que només aposta per les fonts d'energia renovables.
En un primer estadi de col·laboració amb una iniciativa pionera en el model de canvi
energètic i en la línia dels objectius municipals en aquesta matèria es tracta de fer una
aportació inicial de 100 € que serà retornada en cas de sortir de la cooperativa. Amb
aquesta aportació es pot accedir als seus serveis (consum d'electricitat verda, inversió en
projectes, compra conjunta de productes, etc.) i a més es poden aportar projectes viables
per tal que la cooperativa pugui fer les seves inversions.
Fonaments de dret:
1.- Consultats els estatuts de Som Energia que estan disponibles a internet a l’adreça
https://www.somenergia.coop/images/stories/continguts/ca/ESTATUTS_CAT.pdf, l’article
21 diu:
Article 21.- Capital social
El capital social està constituït per les aportacions obligatòries dels socis, més les
voluntàries que s'hi incorporin.
Les aportacions s'acrediten mitjançant títols o llibretes, que hauran de reflectir amb
claredat les aportacions, així com les actualitzacions i interessos.
Les aportacions dels socis al capital social, tant les obligatòries com les voluntàries, no
poden meritar un interès superior a l’interès legal del diner, sens perjudici de les
actualitzacions corresponents.
Els títols han de posseir un valor mínim de 100 euros cadascun; cada soci consumidor
o usuari ha de posseir com a mínim 1 títols i cada soci de treball 5 títols i s'ha de
desemborsar de manera íntegra. El soci col·laborador privat farà una aportació mínima
de 100 €, i el soci col·laborador públic una aportació que es pactarà en cada cas.
Les aportacions també poden ser en forma de béns, drets o serveis regulars a la
cooperativa que estaran valorats d’una manera adequada pel Consell Rector. La
decisió pot revisar-se davant l’Assemblea General.
En el moment de formalitzar la subscripció, els socis han de desemborsar 100% de
l’aportació obligatòria, per la via que el Consell Rector estimi convenient.
Els socis que ingressin a la cooperativa amb posterioritat, desemborsaran les
aportacions en les condicions i quantitat fixada en aquest article, que en tot cas
suposarà les actualitzacions pertinents sempre d'acord amb la Llei 18/2002, de
Cooperatives de Catalunya.
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El capital social mínim es fixa en 3.000 euros. En el moment de la constitució, el
capital social mínim ha de ser totalment subscrit i desemborsat.
Independentment del migrat import de la participació, ens trobem davant de la participació
de l’Ajuntament com a soci d’una societat cooperativa dedicada a una activitat mercantil.
D’acord amb l’article 86 LBRL en la redacció donada per la Llei 27/2013 els ens locals
poden exercir la iniciativa pública per a desenvolupar activitats econòmiques sempre que
estigui garantit el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la sostenibilitat
financera en l’exercici de les competències, havent-se d’acreditar la conveniència i
oportunitat de la mesura.
Al seu torn els articles 136 i següents del ROAS determinen que els ens locals poden
exercir la iniciativa per al desenvolupament d’activitats econòmiques en règim de lliure
concurrència en el marc de l’economia de mercat, que ha de correspondre a l’interès
públic local. Aquestes activitats poden realitzar-se, entre d’altres, mitjançant la forma de
societat cooperativa, segons determini al memòria justificativa de l’activitat d’acord amb
l’article 146, i amb el procediment que estableixen els articles 142 i següents de dita
norma.
D’altra banda, en el cas de plantejar-se la compra segregada d’algun tipus de consum
d’energia elèctrica, de la lectura del contracte de subministrament que se’n deduiria, se’n
pot concloure que, en tot cas, es tractaria d’un contracte menor de serveis perquè la
duració que es proposa és d’un any i el valor estimat es inferior al d’aquests tipus de
contractes.
Atenent doncs a aquests antecedents i als fonaments de dret que els són d’aplicació el
ple municipal adopta els següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a la cooperativa Som
Energia SCCL en qualitat de soci i fent una aportació de la quota única de 100,0 euros
per tal de fer palès un gest decidit de la Corporació municipal de donar suport a una
iniciativa que proposa un nou model alternatiu de gestió de l’energia elèctrica al nostre
País. Amb aquest gest es manifesta la seva voluntat d’avançar cap a una gestió més
decididament sostenible de la producció i gestió d’energia elèctrica.
Segon.- Aplicar la despesa pel pagament de la quota com a soci de la Cooperativa Som
Energia SCCL a la partida 920.468 del pressupost municipal pel 2018.
Tercer.- Notificar aquests acords a la cooperativa Som Energia SCCL.

Resultat: Aprovat per unanimitat
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MOCIO PRESENTADA PEL GRUP D’ERC
13.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI
UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA

CATALÀ

I

LA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària
amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat
que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les
catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament
de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és
complir fil per randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya:
“Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis
sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra
societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la
universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de
totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a
d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrit per l’Estat
espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al Tribunal
Constitucional.
L’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va suposar
un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat que no
compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de
Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la
gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès proposa d’adopció dels següents,
ACORDS
Primer. Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern de
l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament de
Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics
per mitjà del Servei Català de Salut.
Segon. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la
utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de
Catalunya.
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Tercer. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat
que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei
recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret
internacional subscrits per l’Estat espanyol.
Quart. Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest
model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat
oberta, diversa i inclusiva.
Cinquè. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat
per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.
Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a les
entitats municipalistes del nostre país (ACM i FMC).

Resultat: Aprovat per unanimitat

MOCIO PRESENTADA PEL GRUP D’ERC
14.- MOCIÓ DE DENÚNCIA A LA CRIMINALITZACIÓ DELS CDR PER PART
DE L’APARELL DE L’ESTAT ESPANYOL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes
socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem
vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i
criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces
repressores de l'estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió
cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder justificar,
també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada
''kale borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l'existència d'un
poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el pacifisme actiu com a
mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el país.
Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem consciència del poder que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els
recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte
esperançador: la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens tenim
les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
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Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres,
recepcionistes, professores, autònomes,cuidadores,informàtiques,cuineres,perruqueres,
carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble i som aquí per
construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots ells
poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem al
carrer, des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres objectius.
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.· L’Ajuntament de Prats de Lluçanès considera una forma d'acció política
absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica,
resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia madura.
Segon.· L’Ajuntament de Prats de Lluçanès denuncia i es posiciona clarament en contra
de les operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials
contra els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada tots els drets
civils i polítics dels ciutadans.
Tercer.· L’Ajuntament de Prats de Lluçanès denuncia la criminalització de la protesta
social, 'la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat
d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor
del dret a l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en
forma de República.
Quart.- Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les
entitats municipalistes.

Resultat: Aprovat per unanimitat

MOCIO PRESENTADA PEL GRUP D’ERC I EL DE PdeCAT
15.- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN
DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I
AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat.
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol
està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal
d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la
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sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics,
tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou
dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira
tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de
repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que
queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles
Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i
civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya
del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense
vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots
per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat
d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i
el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor
de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació,
amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica
cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí,
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el
nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny
de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver:
la llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita
és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i
no com a súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi
Cuixart i Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i
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Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans
sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Prats de Lluçanès a defensar els drets fonamentals,
civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport a la crida unitària del
President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els
drets i llibertats de la ciutadania”.
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així
com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

Resultat: Aprovat per unanimitat

MOCIO PRESENTADA PEL GRUP PdeCAT
16.- MOCIÓ A FAVOR DE GARANTIR EL PODER ADQUISITIU DE LES
PERSONES PENSIONISTES
El govern de l'Estat va anunciar que per aquest 2018 les pensions pujarien tan sols un
0,25%. Aquest serà el cinquè any consecutiu que les pensions pugen el mínim establert
per la llei, fent evident la insensibilitat del govern del Partit Popular amb els pensionistes.
Aquest és el resultat de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de
Sostenibilitat i de l'Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat
Social, una reforma del sistema de pensions impulsada i aprovada en solitari pel Govern
del PP, segons la qual les pensions pujaran com a mínim 0,25% en èpoques de dificultats
econòmiques, basant-se en una fórmula de càlculs que té en compte els ingressos i les
despeses de la seguretat social, però en la que s'exclou la inflació, de manera que no es
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té en compte l'Índex de preus al consum (IPC) a l'hora de fer el càlcul per a l'increment de
les pensions.
L'any 2017 l'IPC a Espanya ha estat del 2%, de manera que l'increment de només el
0,25% de les pensions evidencia la pèrdua de capacitat econòmica de les persones
pensionistes.
A Catalunya l'increment de l'IPC ha estat superior al registrat en el conjunt de
l'Estat, tal i com està succeint de forma històrica (a excepció de l'any 2008 en què van ser
idèntics). Concretament l'IPC català del 2017 es situa en el 2,2%, motiu pel qual els
efectes negatius entre l'escassa pujada de la pensió i la inflació és encara més gran que
a la resta de l'Estat espanyol, per tant els pensionistes catalans pateixen de forma més
acusada aquesta pèrdua de poder adquisitiu, i ho fan de forma reiterada en el temps.
A aquest problema s'hi suma que l'1 de gener de 2019 entrarà en vigor el factor de
sostenibilitat de les pensions, com a conseqüència de l'aplicació de la mateixa Llei
23/2013, del 23 de desembre, que lliga la pensió inicial amb l'esperança de vida dels
nous pensionistes, i això implica una reducció de les seves rendes.
Atès el que s'ha exposat, i en defensa de les persones pensionistes que perden de forma
reiterada, any rere any, el seu poder adquisitiu, i amb la finalitat també de no perjudicar
els nous pensionistes amb el factor de sostenibilitat.
Atès que el govern espanyol no ha adoptat cap mesura que permeti assegurar el poder
adquisitiu dels pensionistes i garantir l'estabilitat del sistema de pensions.
Atès que el Partit Demòcrata (PDeCAT) ha presentat una proposició de llei per garantir
que aquest 2018 totes les pensions augmentin un 1,6% en comptes del 0,25% que ha
anunciat el Partit Popular, i que en l'hipotètic cas que l'IPC real sigui superior, aquestes
augmentin amb la proporció que aquest ho faci.
GRUP MUNICIPAL PDECAT
El grup municipal del Partit Demòcrata presenta al Ple de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Demanar al govern espanyol que revisi i refaci la fórmula de càlcul de pensions,
incloent-hi el factor de la inflació, per poder garantir el poder adquisitiu dels pensionistes,
tenint en compte també la inflació a Catalunya que és, de forma reiterada en els anys,
més alta que la del global de l'estat espanyol, de manera que les persones pensionistes
que viuen a Catalunya no es vegin doblement perjudicades per l'actual model de càlcul de
pensions.
Segon.- Reclamar al govern espanyol que aprovi per a 2018, un augment de l'1,6% de
les pensions, i que un cop es faci públic l'IPC real pel 2018, si aquest és superior,
s'incrementin novament les pensions en el percentatge corresponent a la diferència entre
aquest 1,6% i el creixement de l'IPC real.
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Tercer.- Demanar al govern espanyol que suspengui l'entrada en vigor del factor de
sostenibilitat de les pensions, prevista per a l'1 de gener de 2019, que lliga la pensió
inicial amb l'esperança de vida, i implica una reducció de les rendes dels nous
pensionistes.
Quart.- Demanar al govern espanyol que en el marc de la Comissió del Pacte de Toledo
es revisin immediatament i amb voluntat d'acord, les fonts de finançament del Sistema de
Pensions per restablir l'equilibri financer, i possibilitar, sense excloure cap pensió, que el
mateix es financi tant amb cotitzacions com amb impostos.
Cinquè.- Instar el govern espanyol a impulsar, també en el marc de la Comissió del Pacte
de Toledo, el diàleg social en matèria de pensions, de manera que les reformes del
sistema s'assoleixin de manera consensuada, i amb l'objectiu de garantir el present i el
futur d'un Sistema de la Seguretat social viable econòmicament, digne i adequat
socialment, amb prestacions suficients i amb revaloritzacions d'acord al cost de la vida
que garanteixin el poder adquisitiu dels pensionistes.
Sisè.- Traslladar aquests acords al govern espanyol, al Parlament de Catalunya, a les
entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de
Municipis de Catalunya.

Resultat: Aprovat per unanimitat

18.0.- INFORMACIONS
1.- Isaac Peraire: Just abans del Ple s’ha fet la reunió de la Comissió Especial de
Comptes pel tancament de l’exercici 2017 i encara que serà millor visualitzar-ho amb
paper, però informem que el 2017 s’havia fet un pressupost de 2.849.375€ i es va liquidar
amb 3.708.261 d’ingressos i despeses 3.221.787. Això fa que el romanent de tresoreria
de l’ajuntament fos de 948.061,63€ una vegada ajustat amb les despeses compromeses
aquest romanent és de 732.792€. L’any 2016 s’havia tancat amb 628.000€.
S’ha de tenir amb compte que el pressupost s’ha de consolidar amb el del Consorci del
Lluçanès que té un resultat pressupostari de 56.000€ i un romanent de 216.000€. I amb el
pressupost consolidat fa que l’endeutament sigui un 20.57% i un total d’endeutament de
683.000€, encara que el Consorci té un endeutament de 0€.
2.- Isaac Peraire: Una altra informació de caràcter econòmic és que la Diputació va obrir
un programa de reforma i millor d’equipaments locals i va resoldre positivament amb 4
línies de suport:
- Equipaments educatius – Millora en l’edifici d’escola de música: 35.767€ (2019)
- Equipaments esportius – Millora energètica zona esportiva: 12.167€ (2018)
- Equipaments esportius – Millora energètica pavelló: 50.000€ (2019)
- Mercats: 30.000€ (2019).
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3.- Anna Plans: Demano disculpes perquè hem arribat una mica tard, però l’ocasió s’ho
valia. Tornem a de recollir el segell Infoparticipa que ens donen una valoració del 87% en
el portal de transparència, queda una miqueta que no fem prou bé però ens han donat les
bases de com millorar-ho i hem crescut 4 punts respecte el segell anterior.
4.- Glòria Borralleras: La informació que heu donat sobre els desperfectes del carrer
Major, que ho ha assumit l’ajuntament però estem esperant un informe dels tècnics
perquè podria haver una anomalia de defecte de construcció, de muntatge i potser
s’hauria de replantejar que passa.

19.0.- PRECS I PREGUNTES
1.- Jordi Bruch: Ja que hem fet referència a la Comissió Especial de Comptes que avui
hem signat, nosaltres remarquem, que tot i que ens dius que la salut està excel·lent, però
passem d’un endeutament de l’ajuntament del 3% al 26%. L’endeutament és bastant gran
i gairebé tot per l’Hotel d’Entitats. Són diners que haurà de tornar el poble i veiem que
l’obra està ben feta però remarquem que potser econòmicament no és el que li convenia
al poble.
Respon l’Alcalde dient: Ja hem dit quina és la voluntat d’aquest equip de govern de forma
responsable la gestió d’aquesta capacitat econòmica que té i es evident que la gestió
segueix sent responsable i bona i si demà es volgués, atenent el romanent que hi ha,
podrien quedar resolts els deutes que l’ajuntament té, però atenent les dades
socioeconòmiques que té el poble, ens sembla que aquest ajuntament ha d’intentar
exercir la capacitat econòmica que té per tirar endavant. L’espai és una aposta que el
grup d’esquerra portava en el programa electoral i després es va confirmar en reunions
amb entitats i es suma el coworking que ja té algun usuari amb els pocs mesos que fa
que funciona i podem dir que el nivell d’utilització és molt elevat, 88 reserves des de l’1 de
març fins al 25 d’abril. Ens semblen uns diners invertits que retornen clarament amb
l’activitat social i econòmica del poble.
Continua el regidor Jordi Bruch: Referent això dels números recordar que l’any passat es
va haver de fer un Pla Financer per fer front a la llei de la despesa. Enllaçant amb l’Hotel
d’entitats com està l’espai de coworking.
Respon l’Alcalde dient: Del PEF hem quedat per sota de les previsions que s’havien fet.
El Pla ve per les lleis que ens vol imposar l’estat de control de la despesa, cosa que ja
ens sembla bé i vem fer un Pla que ha acabat essent molt per sobre de com ha acabat.
Pel que fa el coworking s’ha iniciat tota la difusió i ja hi està treballant un emprenedor i
estem en converses amb més i està a disposició de qui vulgui impulsar el seu treball al
coworking.
Continua la regidora Montse Juvanteny dient: A més de l’emprenador que ja tenim s’han
fet unes 12 visites amb persones que s’han interessat i de moment a qui ho demana
s’ensenya i s’expliquen les condicions. Properament hi haurà un espai específic a la
pàgina web. Aquest divendres tenim una reunió amb els coworking que hi ha a Catalunya
que és una xarxa per crea sinergies i dinamitzar l’espai.
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2.- Jordi Bruch: Parlant de transparència falta una memòria de la Festa Major de Sant
Joan i repassar la que falta que ara no sé si és 2016 i 2017.
3.- Jordi Bruch: Dins del pla de mobilitat que fa 7 o 8 mesos que vem tirar endavant i
referint-nos a les zones d’estacionament limitat, si podríeu valorar si ha sigut productiu
sobretot pel comerç del poble i si ha afavorit a tirar endavant el comerç local.
Respon l’Alcalde dient: De fet creiem el civisme és la mare de tot això i de perquè han
d’existir senyalitzacions d’un tipus o d’un altre i el fons és que tots hauríem de respectar
les senyalitzacions i la mobilitat de tothom, i això es responsabilitat de tots i això és el
paraigües de la situació. En aquest cas l’aposta per les zones d’estacionament limitat
encara caldria la part de consciencia que la gent ha de fer això, que no sigui a través de
multa. Com sabeu depèn del conveni amb els Mossos d’Esquadra, que en qualsevol
moment poden passar per allà i multar, però per evitar això cal la part de conscienciació i
pedagogia.
Segur que és pot millorar, però calculat des del centre, la plaça de l’església a la rodona
hi ha un gran nombre d’aparcaments que no estan mai tots ocupats i els trasllats són
curts i ens sembla que si que haurien de ser positius pel factor del comerç. Si ajuden molt
o no, no ho sé, la promoció del comerç local va en una altra línia i una altra potencialitat i
intentem estar molt al costat amb la taula de dinamització econòmica, etc.
Continua el regidor Jordi Bruch dient: Em sembla ben explicat, però la pregunta era una
altra. Creieu que aquests aparcaments, zones d’estacionament, han afavorit el comerç?
S’ha parlat amb comerciants de si ha anat bé?
Respon l’Alcalde dient: Jo crec que ho he respost dient la frase, les zones
d’estacionament limitat segur que ha pogut afavorir la mobilitat dels cotxes que hi ha,
però com autocrítica cal incidir més en l’explicació a les persones de que facin un bon ús.
Podem fer un encàrrec a la taula de dinamització econòmica que ho pot tornar a sotmetre
a consideració dels botiguers o de la taula de dinamització.

4.- Jordi Bruch: Referent al carrer Major, després de la reunió que es va fer amb tots els
veïns que estaven afectats, s’ha previst a la part de dalt on hi ha la pilona, portar-hi
alguna acció? El fet d’ordenar la zona estèticament i també ha de ser pràctic, si s’ha
plantejat i si hi ha previst fer alguna acció.
Respon l’Alcalde dient: Ho vàrem explicar a la reunió que vem fer amb els veïns, veïnes i
comerciants del carrer, de tota l’obra del carrer que és important i ens sembla que està
molt bé, hi ha una part que tampoc ens agrada, que és l’acabat del capdamunt. Si
tinguéssim capacitat el carrer és podria acabar fins a la Cantina, fins al Passeig i fins i tot
fins a la plaça Vella, o donar la volta a la zona del mercat. Per tant, la intervenció és en
general molt bona, però és cert que allà dalt podria haver estat millor. Estem a sobre,
hem mirat alternatives i pressupostos, esperem un informe d’una empresa que ens dirà
com ha estat instal·lada aquesta pilona. Per tant, en resum, si que hi estem a sobre, si
que és un punt que ha de millorar, però ara hi poden passar els camions, veïns, etc.
L’empresa que va fer l’obra ara jo no existeix i per tant dificulta la interlocució en tot
plegat.
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5.- Jordi Batriu: L’ajuntament de Prats ja fa uns quants mesos que paga el lloguer pel
local de l’antiga Caixa de Manresa, la pregunta és quin ús o perquè es fa servir aquest
local.
Respon l’Alcalde dient: L’ajuntament va normalitzar una situació i de moment fa de
magatzem de l’ajuntament en activitats properes al passeig o carrer Major. És veritat que
ens agradaria traslladar alguns serveis, aquesta era la intenció inicial, però de moment no
ha estat possible.
Continua el regidor Jordi Batriu dient: Tenint en compte que és un local cèntric i just al
passeig i amb bastanta capacitat, no creieu que es podria donar algun altre ús més
adequat per aquesta planta baixa i cèntrica.
Respon l’Alcalde dient: Segur que sí, de fet la nostra idea era poder millorar el servei de
l’oficina del DARP, però aquest local encara que sigui molt bon local necessita unes
reformes per poder ser oficines públiques i en aquests moments no entra en la capacitat
prioritat d’aquest equip de govern.
6.- Jordi Batriu: Un cop finalitzat l’estudi de dinamització del mercat, si ens podeu explicar
una mica quines actuacions hi ha previstes.
Respon la regidor Montserrat Juvanteny dient: El vostre representant de la taula de
dinamització econòmica és el Jordi, però a la taula pot participar tothom i està convocada
per la setmana que ve, un dels punt serà el mercat. Allà amb més detall entrarem a
desglossar-ho. Es marquen una sèrie d’actuacions i algunes ja s’hi treballava.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Les actuacions van lligades amb el que arriba de
subvenció de Diputació.
Respon la regidora dient: La subvenció que ha comentat l’Alcalde abans és per arranjar
l’aparcament de Cal Pelut i que serveix per dotar d’equipament el mercat, que hi hagi
lavabos públics, un espai pels marxants perquè puguin netejar i un apartat per la recollida
selectiva i connexió elèctrica. Però en quant a comunicació i reestructuració, mesures
correctives amb propostes noves, no treu que seguim buscant nous marxants, parlar amb
ells que podem millor.
7.- Jordi Bruch: Dins del pla d’habitatge que es va elaborar conjuntament i amb el suport
de la Diputació. Com està? qui el porta a terme? i quines accions hi previstes fer?
Respon la regidora Glòria Borralleras dient: Tenim un tècnic que ho porta i s’ha mogut tot
el tema d’edificis a mig construir, crec que de tot el llistat que teníem i alguns que hem
afegit, tenim contacte amb promotores i constructors i estem intentant anar movent i
buscar mediadors en alguns casos. És lent però hi ha tot un llistat que si vols alguna hora
ens ho podem mirar.
Hi ha tot el tema de les subvencions i bonificacions i ens vem posar en contacte amb
l’oficina d’habitatge de Vic. Continua l’Alcalde per explicar-ho dient: Les accions previstes
en el pla, que van en mensualitats, crec que l’única que va més endarrere, és l’elaboració
de la carta de serveis, i la tècnica responsable ja hi està a sobre.
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S’ha fet el tema de la informació i difusió de diferents ajuts i serveis en l’àmbit de
l’habitatge. També hem treballat els habitatges que són per acabar i estem treballant en
un tema més lent del que el pla preveia que és la dinamització dels habitatges buits, que
en són molts pel nombre d’habitatges que té Prats i estem treballant diferents iniciatives
que han d’intentar posar en circulació aquests habitatges buits.
Si voleu podem fer una reunió de seguiment del Pla i mirar de detallar les accions que hi
ha previstes.
Intervé l’Alcalde dient que abans d’entrar al Ple ha llegit una carta del Raül Romeva en
que diu no ens ploreu, reivindiqueu-nos.

Finalment, 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

La secretària-interventora accidental,

Document signat digitalment.
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