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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS DEL
DIA 18 de novembre de 2020
Identificació de la sessió:
Núm.: PLE2020000007
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 18 de novembre de 2020
Horari: De les 20:00 h a les 22:30 h
Lloc: Telemàtic
Hi assisteixen:
Anna Clària Vila, Secretària Interventora

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual de
la web de l’Ajuntament www.pratsdellucanes.cat

Jordi Bruch Franch, Alcalde
Montserrat Juvanteny Canal, Regidora
Pere Vila Vilalta, Regidor
Ferran Chacon Gost, Regidora
Enriqueta Bosch Pascual, Regidora
Isaac Romero Casals, Regidor
Montserrat Boladeres Bach, Regidora
Josep Vila Sucarrats, Regidor
Isaac Peraire Soler, Regidor
Vanessa Gomez Pedragosa, Regidora
Jordi Batriu Font, Regidor
S’ha excusat d’assistir-hi:
Ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DEL PLE ANTERIORS DE DATA 16/09/2020
ORDINARI, 01/10/2020 EXTRA I URGENT I 27/10/2020 EXTRAORDINARI
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL 181 AL 226
3.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATA 26/08/20 09/09/20
Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
Prats de Lluçanès (Lluçanès)
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23/09/20 14/10/20 28/10/20
4.- APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ FACULTAT DE DENÚNCIA I SANCIÓ
VIES URBANES
5.- APROVACIÓ PRESSUPOSTOS I PLANTILLA 2021
6.- DELEGACIONS A L'ORGT
7.- MOCIÓ PER RECLAMAR UNA ATURADA DELS DESNONAMENTS MENTRE DURI
LA PANDÈMIA ERC
8.- MOCIÓ PER RECLAMAR UNA MILLORA URGENT DE LA GESTIÓ DE LES
PRESTACIONS I SUBSIDIS D’ATUR I EL COBRAMENT DELS ERTO ERC
9.- MOCIÓ PER MOSTRAR EL COMPROMÍS PER L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
“LA PITOTA” ERC-RAP
10.- MOCIÓ PER RECLAMAR EL TANCAMENT DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE
DE FUMANYA ERC-RAP

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual de
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11.- MOCIÓ PER APLICAR UN RECÀRREC A L’IBI ALS HABITATGES DESOCUPATS
PERMANENTS I LA CREACIÓ DEL CENS D’HABITATGES DESOCUPATS QUE
PERMETI AQUESTA REGULACIÓ ERC
12.- MOCIÓ DE SUPORT A LA PETICIÓ DELS CONSELLS ESPORTIUS DE
CATALUNYA PER DECLARAR L’ACTIVITAT FÍSICA “BÉ ESSENCIAL” JxPRATS I
MOVEM PRATS
13.- MOCIÓ DE JUNTS PER PRATS I MOVEM PRATS PER L’APROVACIÓ DE LA LLEI
D’IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ
14.- MOCIO DE RECONEIXEMENT A JOSEFA PLANS JxPRATS-MOVEM PRATS
15.- INFORMACIONS
16.- 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 LES ACTES DEL PLE ANTERIORS DE DATA 16/09/2020
ORDINARI, 01/10/2020 EXTRA I URGENT I 27/10/2020 EXTRAORDINARI
Vistes les actes de les sessions anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple el dia:
-

16 de setembre de 2020, sessió ordinària
1 d’octubre de 2020, sessió extraordinària i urgent
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27 d’octubre de 2020, sessió extraordinària

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda aprovar-les íntegrament.

2. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL 181 AL 226
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 181 al 226 del 2020.
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

3. - DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATA 26/08/20 09/09/20
23/09/20 14/10/20 28/10/20
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Es dóna compte de les Actes de les Juntes de Govern següents:
-

Acta de la Junta de Govern del 26 d’agost de 2020, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 09 de setembre de 2020, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 23 de setembre de 2020, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 14 d’octubre de 2020, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 28 d’octubre de 2020, en sessió ordinària

L’ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

4. - APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ FACULTAT DE DENÚNCIA I SANCIÓ
VIES URBANES
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon Gost,
Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch Franch, Josep Vila
Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny Canal, Pere Vila Vilalta,
Vanessa Gomez Pedragosa)

APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ FACULTAT DE DENÚNCIA I SANCIÓ VIES
URBANES
Text de l’acord:
VOLUNTAT D’APROVACIÓ D’UN NOU CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS PER A
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L’ASSUMPCIÓ DE LA FACUTAT DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A
NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.
Atès que es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès i el Servei Català de Trànsit per a l’assumpció de la facultat de denúncia i
sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
Atès que d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
estableix que els convenis han de tenir una durada determinada, no superior a quatre
anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior.
En compliment de l’esmentada normativa, el conveni subscrit entra l’ajuntament i el
Servei Català de Trànsit restà automàticament extingit des del dia 2 d’octubre de 2020.
Atès que la voluntat de l’ajuntament de Prats de Lluçanès és de continuar amb la
col·laboració endegada en el seu moment en matèria de denúncia i sanció d’infraccions
de trànsit, d’acord amb el model de conveni B – Municipis sense cos de policia, en que es
faculta el cos del Mossos d’Esquadra perquè denunciïn en vies urbanes i el Servei Català
de Trànsit gestiona i tramita aquestes denúncies.
El Ple adopta els següents

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual de
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ACORDS:
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès de subscriure un
nou conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit per a l’assumpció de la
facultat de denúncia i sanció d’infraccions de trànsit en vies urbanes, d’acord amb el
model de conveni B – Municipis sense cos de policia.
Segon.- Notificar aquests acords al Servei Català de Trànsit.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.- APROVACIÓ PRESSUPOSTOS I PLANTILLA 2021
Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació Aprovat Per 7 Vots
A Favor (Ferran Chacon Gost, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Juvanteny Canal, Vanessa Gomez
Pedragosa) I 4 Vots En Contra (Enriqueta Bosch Pascual, Isaac Peraire Soler,
Montserrat Boladeres Bach, Pere Vila Vilalta)

APROVACIO DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PANTILLA 2021
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic
2021, així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots
Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
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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 i el d’estabilitat pressupostària.
El Ple, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament, per a l’exercici
econòmic 2021, juntament amb les seves bases d’execució, el resum per capítols del
qual és el següent:
AJUNTAMENT
INICIAL

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual de
la web de l’Ajuntament www.pratsdellucanes.cat

DESPESES

CAPITOL 1.
CAPITOL 2.
CAPITOL 3.
CAPITOL 4.
CAPITOL 5.
CAPITOL 6.
CAPITOL 9.

DESPESES DE PERSONAL....................................
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS.........
DESPESES FINANCERES.......................................
TRANSFERÈNCIES CORRENTS...............................
FONS DE CONTINGENCIA…………………………
INVERSIONS REALS...............................................
PASSIUS FINANCERS.............................................
TOTAL PRESSUPOST DESPESES......

1.023.714,00
1.043.100,00
500
134.610,00
0,00
367.126,82
110.340,00
2.679.390,82

2021
AJUNTAMENT
INGRESSOS

CAPITOL 1.
CAPITOL 2.
CAPITOL 3.
CAPITOL 4.
CAPITOL 5.
CAPITOL 6.
CAPITOL 7.
CAPTIOL 8.
CAPITOL 9.

INICIAL
IMPOSTOS DIRECTES.............................................
IMPOSTOS INDIRECTES........................................
TAXES I ALTRES INGRESSOS.................................
TRANSFERÈNCIES CORRENTS..............................
INGRESSOS PATRIMONIALS..................................
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS..........................
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.............................
ACTIUS FINANCERS ....................................
PASSIUS FINANCERS............................................

1.086.560,00
18.000,00
449.202,00
758.502,00
0,00
0,00
59964,65
0,00
307.162,17

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS.....

2.679.390,82
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Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris i personal laboral, segons la relació següent:
PLANTILLA DE PERSONAL 2021

Grup
C1
C1
E
C2
C2
E
A2
A2
A2
E

Règim
F
F
L
L
L
F
L
L
L
L

Dedicació
Complerta
Complerta
Complerta
Parcial
Parcial
Complerta
Complerta
Complerta
Complerta
Parcial

Dotació
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Forma de
provisió
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició

E

L

Complerta

1

Concurs-oposició

Operari Manteniment Via
Pública caps de setmana

E

L

Complerta

3

Concurs-oposició

Operari jardineria i brigada
Personal neteja
Personal neteja
Personal neteja

E
E
E
E

L
L
L
L

Complerta
Parcial
Complerta
Complerta

1
1
1
1

Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició

A1
C1
C1
A1
C2
C2
A2

FHL
L
F
F
L
L
L

Complerta
Complerta
Complerta
Complerta
Complerta
Parcial
Complerta

1
1
1
1
3
1
1

Concurs unitari o
concurs ordinari
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició

C2
C1
C1
C2

L
F
F
L

Complerta
Complerta
Complerta
Parcial

1
1
1
2

Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició

Denominació lloc de treball
Administratiu
Administratiu
Agutzil – Cap de brigada
Auxiliar Arxiu
Auxiliar Turisme
Conserge
Director Escola Bressol
Directora SAIAR
Mestre Escola Bressol
Operari Deixalleria
Operari Manteniment Via
Pública

Secretària Interventora
Tècnic
Tècnic OAC
Tècnic Administració Especial
Tècnic Escola Bressol
Tècnic Escola Bressol
Tècnic sociocultural educatiu
Dinamitzador sociocultural i
agent cívic
Tècnic Jutjat
Tècnic Turisme
Treballadora familiar
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Tercer.- Exposar al públic el pressupost general per al 2021, 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.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual de
la web de l’Ajuntament www.pratsdellucanes.cat

6.- DELEGACIONS A L'ORGT
Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació Aprovat Per 10
Vots A Favor (Ferran Chacon Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi
Batriu Font, Jordi Bruch Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach,
Montserrat Juvanteny Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa) I 1
Abstenció (Enriqueta Bosch Pascual)

AMPLIACIÓ, MODIFICACIÓ I REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMACIÓ I CLARIFICACIÓ DE
L’ABAST D’ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar
en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els
corresponguin.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la
Diputació de Barcelona noves facultats de recaptació i alhora modificar i revocar l’abast
d’algunes de les delegacions efectuades prèviament respecte dels ingressos de dret
públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats
de gestió i recaptació dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents
acords plenaris.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència de
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disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en ordre
a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També
els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el
màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens Supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, es creu convenient delegar en la Diputació de
Barcelona noves facultats de recaptació i alhora modificar i revocar l’abast d’algunes de
les delegacions efectuades prèviament respecte les competències de determinats
ingressos de dret públic i també confirmar i ratificar la delegació de funcions aprovada per
l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i concretant en allò que calgui
els acords anteriors. No debades, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el
seu article 116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les
entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable,
estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de
l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència
delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Aprovar la revocació de la delegació efectuada en la Diputació de Barcelona de
la Taxa per ensenyaments especials en establiments especials, la Taxa Exhibició de
rètols i el Preu Públic per la utilització de Can Bach.
Segon.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols i altres instal·lacions anàlogues
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-Taxa per l’expedició de documents administratius
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
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Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Taxa per llicència d’autotaxi
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-Taxa per la prestació del servei d’inspecció i control sanitari dels establiments
destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els
seus derivats.
-
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Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-Taxa per la gestió dels residus procedents de la construcció i demolició del
municipi
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Multes coercitives
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
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Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Tercer.- Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona
mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran d'entendre
modificats, de les funcions de recaptació dels ingressos de dret públic, en el sentit que
s'especifica a continuació
- Contribucions especials
-

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Quart.- Especificar que, després de les delegacions, revocacions i modificacions
efectuades en els punts anteriors, els acords municipals adoptats fins a aquesta data,
relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió, inspecció i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre activitats econòmiques
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Revisió i comprovació de les declaracions presentades
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
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·
·
·
·
·
·
·
·

Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques
Actuacions d'informació i assistència als contribuents
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica
de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

V - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
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Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VI – Contribucions especials
-

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII.-Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica
de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VIII.- Altres taxes per:
- La prestació del servei de gestió de residus municipals
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
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Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-La prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local
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-

Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-L’ocupació de terreny d’ús públic amb taules, cadires i altres elements similars
amb finalitat lucrativa
-

Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-La prestació del servei de la piscina municipal.
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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-La utilització de diferents espais municipals
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-La prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i
les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia, o
declaració de responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els
controls periòdics i les revisions periòdiques.
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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-La prestació del servei de l’escola bressol
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-La prestació del servei d’atenció a la gent en l’àmbit rural (SAIAR)
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Instal·lacions de quioscos a la via pública
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-Llicències o comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
Prats de Lluçanès (Lluçanès)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000009-2020

Codi Segur de Verificació: a6f3cd6b-2b06-439c-b357-15f453bf3763
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8156812
Data d'impressió: 25/01/2021 10:12:33
Pàgina 15 de 41

SIGNATURES

Ìa6f3cd6b-2b06-439c-b357-15f453bfÇE_'Î

DOCUMENT

-

1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA - DNI 47690325D (SECRETARIA), 20/01/2021 21:19
2.- JORDI BRUCH FRANCH - DNI 77740291S (TCAT) (Alcalde), 21/01/2021 10:15

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-Tinença de gossos
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual de
la web de l’Ajuntament www.pratsdellucanes.cat

-L’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols i altres instal·lacions anàlogues
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-L’expedició de documents administratius
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Llicència d’autotaxi
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-La prestació del servei d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a
la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats.
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu

Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
Prats de Lluçanès (Lluçanès)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000009-2020

Codi Segur de Verificació: a6f3cd6b-2b06-439c-b357-15f453bf3763
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8156812
Data d'impressió: 25/01/2021 10:12:33
Pàgina 16 de 41

SIGNATURES

Ìa6f3cd6b-2b06-439c-b357-15f453bfÇE_'Î

DOCUMENT

-

1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA - DNI 47690325D (SECRETARIA), 20/01/2021 21:19
2.- JORDI BRUCH FRANCH - DNI 77740291S (TCAT) (Alcalde), 21/01/2021 10:15

Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-La gestió dels residus procedents de la construcció i demolició del municipi
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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IX.- Quotes d'urbanització
-

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

X.- Altres ingressos:
- PP per a la realització de fotocòpies a l’ajuntament
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Sancions administratives
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Multes coercitives
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
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Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Execucions subsidiàries
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
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-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Qualsevol altre ingrés de dret públic
-

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Cinquè.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions,
respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o
de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
Sisè- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat quart d'aquest
acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui
d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació
d'aquest servei.

Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
Prats de Lluçanès (Lluçanès)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000009-2020

Codi Segur de Verificació: a6f3cd6b-2b06-439c-b357-15f453bf3763
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8156812
Data d'impressió: 25/01/2021 10:12:33
Pàgina 18 de 41

SIGNATURES

Ìa6f3cd6b-2b06-439c-b357-15f453bfÇE_'Î

DOCUMENT

1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA - DNI 47690325D (SECRETARIA), 20/01/2021 21:19
2.- JORDI BRUCH FRANCH - DNI 77740291S (TCAT) (Alcalde), 21/01/2021 10:15

Setè.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord
es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest acord
tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data d’acceptació
per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei
d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així
com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona,
reguladora de la prestació d'aquest servei.
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En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l'Ordenança
general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la
normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest
servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general
i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i
la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança
fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests
tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i
condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de
Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi
per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
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Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per
l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1.

L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà
l’ORGT a l’Ajuntament de forma quinzenal.

2.

Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades
pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants
en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions
locals.

3.

L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la
normativa vigent.

4.

L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte
de recaptació.

5.

Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial
s'ingressarà directament al compte de la Diputació.

Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de
la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general
de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació voluntària
de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a.
b.
c.
d.
e.

Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els canals
que disposi l’Organisme
Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent
en cada moment.

Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
Prats de Lluçanès (Lluçanès)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000009-2020

Codi Segur de Verificació: a6f3cd6b-2b06-439c-b357-15f453bf3763
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8156812
Data d'impressió: 25/01/2021 10:12:33
Pàgina 20 de 41

SIGNATURES

Ìa6f3cd6b-2b06-439c-b357-15f453bfÇE_'Î

DOCUMENT

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
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Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui
per a la gestió del servei.
Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació
que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per
a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les
especificacions contingudes en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració "d'encarregat
del tractament" respecte de les dades personals que l'entitat delegant aporti, per tal de
materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives
adequades per a la protecció de totes les dades personals.
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades per
l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta; comunicarà les
violacions de seguretat de protecció de dades, no aplicarà o utilitzarà aquestes dades
amb una finalitat distinta a l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres
persones, ni tant sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o
qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar
prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb
una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT
també tindrà la consideració d’encarregat del tractament.
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat delegant per
tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o
cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o
qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en que
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la titularitat de
la competència delegada, tindrà la consideració de responsable dels tractaments de
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dades personals que es duguin a terme per al compliment de les funcions públiques
derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el Registre d'Activitats de
tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix l'Administració delegant serà
responsable respecte el tractament de les dades personals a les que pugui tenir accés
com conseqüència de la informació que proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, respecte
a les dades gestionades per delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de dur a
terme els controls sobre els accessos fets a les dades tributàries i d'ingressos de dret
públic pertinents, i també han de comunicar les violacions de seguretat relatives a la
protecció de dades personals.
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les
finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per als
drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures tècniques i
organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades. Les esmentades mesures seran revisades i
actualitzades quan calgui.

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual de
la web de l’Ajuntament www.pratsdellucanes.cat

A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l’ajuntament i
l’Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per a concretar
les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació del servei.
Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1.

El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.

Vuitè- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de l’ampliació, modificació i revocació de la
delegació conferida i de les delegacions especificades, i un cop acceptades publiqui
aquest acord d’ampliació, modificació, revocació i especificació, per a general
coneixement, juntament amb l’acord d’acceptació de l’ampliació, modificació, revocació i
especificació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació

7.- MOCIÓ PER RECLAMAR UNA ATURADA DELS DESNONAMENTS MENTRE DURI
LA PANDÈMIA PRESENTADA PER ERC
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Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)

MOCIÓ PER RECLAMAR UNA ATURADA DELS DESNONAMENTS MENTRE
DURI LA PANDÈMIA
L’accés a l’habitatge és un dels reptes més grans que tenim al davant i a la que
hem de donar resposta com a administracions. Venim patint una crisi d’accés des
de 2008, que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat els darrers any, en bona part
per l’increment del preu del lloguer, ja que la major part del parc d’immobles està
en mans de grans propietaris i bancs, a qui ja pertoca que els exigim el retorn dels
diners amb què els vam rescatar el 2008.
Una situació que s’ha agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la
Covid-19, augmentant la gravetat de l’emergència habitacional, on moltes famílies
han vist reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries
públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió
habitacional que s’han vist abocades. Una situació que ha portat moltes famílies a
haver de destinar més del 50% del seu salari al lloguer, una situació insostenible.
El passat abril, amb l’aprovació de l’estat d’alarma, va entrar el vigor el Reial
decret Llei 11/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social de la COVID-19, que decretava una moratòria en els
desnonaments de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat a causa
dels efectes de la pandèmia, mesures que en part es van ampliar fins al juliol. En
el cas concret dels desnonaments, a final de setembre es va aprovar una nova
pròrroga de la prohibició de desnonament per impagament fruit d’una disminució
d’ingressos durant la pandèmia, i que acrediti la situació de vulnerabilitat
sobrevinguda.
La realitat és, però, que el degoteig de desnonaments ha estat constant i sembla
que la pròrroga vigent no és suficient per cobrir totes les situacions, i deixa fora
les persones en vulnerabilitat pre-COVID i aquelles persones en vulnerabilitat
sobrevinguda no demostrable, a banda de curta en el termini, ja que només arriba
a 31 gener de 2021. Sembla evident doncs que la moratòria decretada pel Govern
de l’Estat Espanyol no és una mesura efectiva tenint en compte que els
desnonaments a causa de la COVID-19 tenen un procés judicial llarg que va més
enllà de l’horitzó temporal marcat. La paralització temporal dels desnonaments ha
estat més relacionada amb la paralització de l’activitat dels jutjats, que amb els
efectes de la moratòria decretada pel Govern de l’Estat Espanyol.
El govern català, malgrat no tenir les competències plenes en aquesta matèria, ha
decidit impulsar una sèrie de mesures i decrets per protegir les famílies més
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vulnerables i davant la inacció del govern espanyol. A banda de la Llei de
contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, aprovada
recentment, aquesta setmana el govern català ha aprovat un decret llei urgent per
frenar els desnonaments de grans tenidors. Un decret que vol reforçar la protecció
dels col·lectius més vulnerables davant possibles desnonaments mentre duri
l’estat d’alarma o estigui en vigor qualsevol altra restricció de mobilitat per motius
sanitaris. I per aquest motiu decreta la inadmissió a tràmit i l’aturada dels
procediments de desnonament en què no s’hagi acreditat l’oferiment d’un lloguer
social. Una mesura que reforça l’obligació vigent establerta per llei d’oferir un
lloguer social abans del desnonament.
Des del món local no podem tolerar més excuses davant els centenars de famílies
vulnerables expulsades de casa seva sense una alternativa. Cal, doncs, accions
valentes de qui té la capacitat per fer-ho, per aturar els desnonaments i buscar
alternatives per protegir les famílies més vulnerables que són els que més
pateixen la crisi social i política derivada de la pandèmia de la covid19. Garantir el
dret a un habitatge digne no va en contra del propietari sinó que garanteix la
millora de les condicions de l’habitatge.
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Per tot això el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM a l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès, proposem l’aprovació dels següents acords:
PRIMER. Mostrar el suport d’aquest consistori al Decret llei 37/2020, de 3 de
novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la
pandèmia de la COVID-19 aprovat pel Govern català, i demanar als jutges que
l’apliquin fins que el Govern espanyol no realitzi allò instat en els punts següents
d’aquesta moció.
SEGON. Instar al Govern espanyol a aturar l’execució de llançaments de
desnonaments eliminant el requisit d’acreditació de vulnerabilitat sobrevinguda a
la moratòria aprovada, així com la seva ampliació temporal, com a mínim fins que
la situació d’emergència sanitària s’acabi.
TERCER. Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 1/2000, de 7 de gener,
d’Enjuiciamiento Civil, per tal d’inadmetre a tràmit les noves demandes, la
suspensió de les demandes en curs, i la interrupció dels llançaments de grans
tenidors que no acreditin l’oferta de lloguer social prèvia.
QUART. Traslladar aquests acords al Govern espanyol i als grups parlamentaris
del Congrés dels Diputats.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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8.- MOCIÓ PER RECLAMAR UNA MILLORA URGENT DE LA GESTIÓ DE LES
PRESTACIONS I SUBSIDIS D’ATUR I EL COBRAMENT DELS ERTO PRESENTADA
PER ERC
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)

MOCIÓ PER RECLAMAR UNA MILLORA URGENT DE LA GESTIÓ DE LES
PRESTACIONS I SUBSIDIS D’ATUR I EL COBRAMENT DELS ERTO.
Les imprescindibles mesures sanitàries han tingut un impacte considerable sobre
l'activitat econòmica i l'ocupació, amb les últimes dades a la mà, la taxa d'atur a
Catalunya ha augmentat fins al 16,26 el tercer trimestre 2020.

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual de
la web de l’Ajuntament www.pratsdellucanes.cat

La principal eina per a combatre l'impacte econòmic de la COVID-19 per part del
Govern de l'Estat han estat els Expedients de Regulació Temporal per força
major, que s'han estès, de moment fins a finals de gener de 2021,
independentment de la finalització de l'Estat d'Alarma.
A 4 de novembre de 2020 s'havien sol·licitat a Catalunya 115.315 Eros vinculats a
la crisi sanitària en les seves diferents tipologies, tant inicials com vinculats als
rebrots, limitacions o impediments d'activitat, que podien comportar una afectació
de fins a 867.646 persones treballadores. Tanmateix, la gestió de les prestacions
d'atur de les persones treballadores afectades portades a terme a través
del SEPE, del Ministerio de Trabajo y Economia Social, s'ha topat amb dificultats
que ha estat incapaç de superar i que han limitat l'abast de la protecció que
havien d'oferir els ERTOS.
A l’octubre, coincidint amb la segona declaració d'Estat d'Alarma, l'arribada de
noves limitacions a l'activitat econòmica i després de més de 8 mesos de l'inici de
la crisi sanitària, encara hi ha persones que no han cobrat la prestació d'atur a la
que tenen dret, i d'altres, mantenen incidències en la prestació rebuda. La gestió
del SEPE ha estat plegada de situacions d'errors en els expedients que ha
provocat que hi hagi persones que encara no han cobrat, o que han cobrat el
doble, cobrat malgrat no estar en un ERTO o que només han cobrat 50€ o 20€,
fins al cas d'un treballador que va cobrar 0,28€ per dos mesos d'afectació per un
ERTO.
El mateix govern espanyol ha admès el col·lapse del SEPE, però no s’han posat
solucions sobre la taula. Tot això mentre la Generalitat de Catalunya al llarg
d’aquests tres mesos ha tramitat més de 115.315 ERTOS que tenen una afectació
de 867.646 persones treballadores. De forma diligent i puntual. En més de 15
ocasions s’ha posat a disposició del Ministeri de Treball i el SEPE per a tal d’oferir
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suport logístic, tècnic i humà per atendre les persones afectades per impagaments
i l’allau d’incidències en el cobrament de prestacions d’atur vinculades als ERTO. I
malgrat no tenir-ne la competència el SOC ha atès les queixes i reclamacions de
la ciutadania que se l’hi ha dirigit, atenent i acompanyant a la ciutadania encara
que només pugui atendre però no resoldre aquestes queixes. En darrer terme, la
Generalitat ha tramès els Protocols d’actuació per posar a disposició els
professionals de les Oficines de Treball al servei de la gestió de les incidències, i
es van iniciar converses, però el Ministeri ha declinat avançar cap a materialitzar
la cooperació oferta.
Malgrat comptar menys recursos que l’Estat Espanyol, la Generalitat de Catalunya
ha posat a disposició de la ciutadania ajudes per a tal de garantir la despesa de
les primeres necessitats per a llars i famílies, com:
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- 20 milions d’euros en un ajut extraordinari per les despeses de primera
necessitat per a treballadors afectats per ERTO o amb contractes temporals
extingits i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució
superior al 30% dels seus ingressos per causa de la COVID-19.
- Ha creat una deducció autonòmica de l’IRPF equivalent a la diferència entre la
quota íntegra catalana i la quota íntegra estatal, sempre que aquesta diferència
sigui positiva, per a les rendes laborals/salarials més baixes. Una mesura que
beneficiarà unes 250.000 persones a Catalunya i que suposarà una la pèrdua
d’ingressos per a la Generalitat serà d’uns 16,3 milions d’euros en el pressupost
del 2022.
- Ha reforçat en 40,5 milions d’euros de la partida destinada a la Renda Garantida
de Ciutadania (RGC).
- Ha creat dues ajudes per a treballadors autònoms de 7,5 milions al mes d’abril i
de 20 milions d’euros aquest mes de novembre en la segona onada de limitacions
a l’activitat.
Queda pal·les doncs, en els moments més àlgids de la pandèmia i més durs del
confinament, així com en aquesta nova onada que vivim, el Govern de la
Generalitat ha arribat allà on l’Estat Espanyol, per desídia o per incompetència, no
ha arribat.
Malgrat la gravetat de la situació, el SEPE i el Ministeri continuen sense respondre
a l’oferta de col·laboració per part de la Generalitat de Catalunya, menystenint la
voluntat de col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
amb l’única conseqüència que les dificultats en la gestió dels ERTOS continuen i
milers de persones que tenien dret a la prestació continuant sense cobrar-ho. No
només cal considerar les incidències no ateses, sinó que s’ha produït una
deixadesa important en l’atenció a la ciutadania, la majoria de la qual ha vist com
tampoc han estat ateses les trucades o les demandes d’informació per resoldre
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les eventuals incidències. Un coll d’ampolla de difícil solució i un silenci massa
gran per milers de persones afectades.
Però més enllà de l’impacte del Covid-19, aquesta problemàtica té una natura
estructural. La Generalitat té competència sobre polítiques actives d’ocupació,
malgrat que en depèn dels recursos que atorga l’Estat i que ha retallat en més de
86 Milions d’euros, un 22%, però no te competències en polítiques passives.
La Generalitat te la responsabilitat d’ajudar a les persones a millorar la seva
ocupabilitat, però no pot complementar aquest suport amb les prestacions d’atur.
La coordinació de polítiques actives i passives podria oferir un servei integral
necessari per a tal de maximitzar el benefici de la ciutadania afectada per
aquestes polítiques, combinant un sistema robust de protecció social amb les
polítiques d’activació laboral. Aquest traspàs permetria fusionar el conjunt de
prestacions, vincular-ho a itineraris d’inserció laboral en els casos en què sigui
possible i desitjable, així com preveure intervencions socials i d’activació laboral.
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Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra-AM a l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès demanem l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Exigir al govern de l’estat espanyol el traspàs de la gestió de les
prestacions i subsidis d’atur que actualment gestiona el SEPE per a tal que des
del SOC es pugui oferir una política integral d’ocupació que contempli totes les
seves dimensions. Aquest traspàs hauria d’incloure, com a mínim l’organització i
administració dels serveis, la gestió del reconeixement del dret a rebre les
prestacions, la capacitat de direcció, coordinació i control de sistemes de
processament de dades. La funció interventora en la matèria, el traspàs de la
infraestructura disponible i el finançament per part de l’estat de dites obligacions
econòmiques i de les disponibles pressupostaries que comportaria el traspàs.
SEGON.- Que el pagament de les prestacions endarrerides reconegui d’ofici els
interessos de demora, com a compensació pel perjudici causat a milers de
persones treballadores que han estat mesos sense ingressos.
TERCER.- Que el govern de l’estat espanyol estableixi mecanismes de
coordinació estables amb els governs territorials així com accepti aquelles
propostes de col·laboració que els departaments corresponents facin, com és el
cas de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies que ha reiterat la seva
oferta de col·laboració en la gestió de les prestacions d’atur vinculades als ERTOs
derivats de la Covid-19.
QUART.- La reversió immediata de la retallada de 86 milions d’euros dels fons de
la Conferencia Sectorial de Empleo destinat a Catalunya per implementar
polítiques actives d’ocupació el 2020, atès que són una eina essencial per a
l’impuls de l’activació laboral i combatre l’atur de llarga durada i la decisió del
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Ministeri de Treball i Economia Social retalla el seu finançament en un 22% del
pressupost assignat, que passaria de 388 milions a només 302. Aquests són uns
recursos finalistes recaptats amb cotitzacions d’empreses i treballadors,
imprescindibles per a donar resposta a les necessitats de persones treballadores i
empreses durant la reactivació econòmica.
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Ministeri de Treball i Economia Social, al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i als membres del Consell del
Diàleg Social de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat

9.- MOCIÓ PER MOSTRAR EL COMPROMÍS PER L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
“LA PITOTA” PRESENTADA PER ERC-RAP
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Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)

MOCIÓ PER MOSTRAR EL COMPROMÍS PER L’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL “LA PITOTA”
Atenent els esdeveniments viscuts els darrers mesos entorn l’Escola Bressol
Municipal “La Pitota”, creiem important fer un posicionament polític conjunt.
Així, els Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya –AM i República
Activa de Prats proposen al Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès l’adopció
dels següents acords:
1- Reconèixer la importància de l’Escola Bressol Municipal “La Pitota”. És un
servei essencial i importantíssim pel present i futur del municipi i la
comarca.
2- Mostrar que és una Escola de primer ordre, un equipament indispensable,
on l’important és el projecte educatiu que s’hi desenvolupa.
3- Marcar com a prioritat en les polítiques d’aquest ajuntament l’Educació 0-3
anys.
4- Dotar pressupostàriament de forma important atenent les peticions de
l’Escola i el seu bon funcionament, també en hores de personal per satisfer
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les demandes de l’Escola. Prendre aquest compromís pel Pressupost
2021.
5- Comprometre’ns a fer un treball conjunt d’anàlisi i reflexió, per establir un
gran consens i assumir un gran compromís polític unitari per aquesta
Escola.
6- Mostrar el suport i compromís a tota la comunitat educativa que forma “La
Pitota”.
Resultat: Aprovat per unanimitat

10.- MOCIÓ PER RECLAMAR EL TANCAMENT DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE
DE FUMANYA PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
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Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)

MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GURPS MUNICIPALS PER
RECLAMAR EL TANCAMENT DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE
FUMANYA
Davant les informacions que expliquen la possibilitat d'ampliació de la Planta de
Compostatge Fumanya, situada a Sant Martí d'Albars (Lluçanès).
Tenint en compte que l'activitat a la Planta de Compostatge Fumanya atempta,
des de fa massa anys, al benestar del veïnat de municipis del Lluçanès.
Atès que aquest Ajuntament s’ha posicionat al respecte reiterades vegades.
Sabent que les diferents reclamacions legítimes i argumentades, i accions dutes a
terme al llarg dels anys, no han estat escoltades pels responsables de l'empresa i
no s'han introduït els canvis i millores imprescindibles per a corregir els danys.
Tots els grups municipals proposen al Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
l’adopció dels següents acords:
1- Demanem a les autoritats competents que NO s'autoritzi l'ampliació de
l'activitat.
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2- Exigim que es facin els passos per reclamar el tancament de l'activitat, havent
constatat al llarg dels anys la no millora d'aquesta.
3- Comprometem a l'Ajuntament de Prats de Lluçanès a presentar al·legacions al
projecte.
4- Ens posem a disposició de col·lectius de persones afectades i dels municipis
del Lluçanès.
5- Ens refermem en l'aposta per un model productiu arrelat al territori, serè,
respectuós amb l’entorn i la seva gent. La Carta del Paisatge del Lluçanès és un
marc i una eina molt important en aquest aspecte.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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11.- MOCIÓ PER APLICAR UN RECÀRREC A L’IBI ALS HABITATGES DESOCUPATS
PERMANENTS I LA CREACIÓ DEL CENS D’HABITATGES DESOCUPATS QUE
PERMETI AQUESTA REGULACIÓ PRESENTADA PER ERC
No Aprovat Per 3 Vots A Favor (Isaac Peraire Soler, Montserrat Boladeres Bach,
Pere Vila Vilalta), 7 Vots En Contra (Ferran Chacon Gost, Isaac Romero Casals,
Jordi Bruch Franch, Josep Vila Sucarrats, Jordi Batriu Font, Montserrat Juvanteny
Canal, Vanessa Gomez Pedragosa) I 1 Abstenció (Enriqueta Bosch Pascual)

MOCIÓ PER APLICAR UN RECÀRREC A L’IBI ALS HABITATGES
DESOCUPATS
PERMANENTS
I
L’ACTUALITZACIÓ
DEL
CENS
D’HABITATGES DESOCUPATS QUE PERMETI AQUESTA REGULACIÓ.
La crisi econòmica dels darrers anys i els seus efectes ha produït, entre altres
coses, l’increment d’habitatges buits desocupats permanentment. Aquests, en la
gran majoria de casos es troben en mans de grans tenidors i entitats financeres.
Segons les dades disponibles de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any 2011 a
Catalunya comptàvem amb un cens total de 3.863.381 habitatges, de les quals
l’11,60% eren habitatges desocupats. És a dir, Catalunya l’any 2011 ja contava
amb 448.356 habitatges buits.
Els problemes d’accés a l’habitatge són un greu problema social i un dels reptes
que tenim com a societat pendent de resoldre. Una problemàtica que venim patint
des de la crisi del 2008, que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat especialment
per l’increment del preu del lloguer, i que s’ha convertit en insostenible amb la
nova crisi econòmica i social que patim com a conseqüència de la pandèmia. Avui
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són moltes les famílies que destinen fins a més del 50% dels seus ingressos a
l’habitatge i les ajudes extraordinàries públiques han estat insuficients per donar
resposta a les situacions d’exclusió habitacional que s’han vist abocades. Hem
doncs, de treballar per canviar l’arrel del problema de l’emergència habitacional,
que és la dificultat per moltes famílies per accedir a un habitatge digne a un preu
accessible.
La Llei 51/2002, de 27 de desembre de reforma de la Llei 39/1988 de les
Hisendes Locals, en el seu article 73 punt 4, paràgraf tercer, estableix:
“ tractant-s’hi d’immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter
permanent, per complir amb les condicions que determinen reglamentàriament,
els Ajuntaments podran exigir un recàrrec de fins al 50 per 100 de la quota líquida
de l’impost...”
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La implementació del recàrrec ha de servir doncs per poder millorar la situació
precària que ha propiciat el sector privat en gran part, i no ha de servir com un
simple recàrrec per augmentar ingressos sense corregir el fons de la qüestió.
També, amb el mateix sentit de millorar la situació habitacional, en la mateixa Llei
d’Hisendes Locals, en el seu article 74.6, ens dona la possibilitat d’aplicar una
bonificació potestativa de fins al 95% a l’IBI per aquells immobles d’ús residencial
destinats a habitatges amb una renda limitada, és a dir aquells habitatges que és
lloguin per sota d’un preu de referència establert pel propi Ajuntament, que fins i
tot podria estar vinculat a l’Índex de Referència de Preus de Lloguer de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya.
Per tant, disposaríem d’aquestes dues eines, per una banda d’un recàrrec que
intenti modificar aquelles situacions adverses en matèria d’habitatge i al mateix
temps habilitar una bonificació que reconeix-hi l’esforç fet per altres tenidors.
Jurídicament, aquest recàrrec, compta amb una jurisprudència més amplia arran
del Reial Decret Llei 7/2019, sobre mesures urgents en matèria d’habitatges i
lloguers, en el que l’Estat Espanyol dona solució a l’aplicació del recàrrec, on
molts municipis ja s’han beneficiat d’aquesta habilitació. Clars exemples són les
ciutats de Tarragona, Valls, Cambrils, Vacarisses o Figueres entre altres. Aquesta
habilitació del RDL 7/2019, facilita la seva aplicació ja sigui mitjançant una
Ordenança Fiscal única, o bé mitjançant una modificació a la pròpia Ordenança
Fiscal de l’IBI.
Per una altra banda, per poder implementar de forma eficient aquest recàrrec cal
prioritzar la creació o actualització del Cens d'Habitatges Desocupats. Aquesta
eina ens facilitarà la identificació d'aquells habitatges desocupats de forma
permanent. Per tant, possiblement és l'eina més important per poder continuar
establint polítiques d'habitatge rellevants i que tinguin impacte al nostre municipi.
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Tenint en compte que la presència d’habitatge buit als nostres municipis és
significativa, calen actuacions i voluntats polítiques que permetin detectar els
problemes principals a cada municipi i implementant mesures per resoldre’ls,
entre d’altres: impulsar la rehabilitació i la millora de les condicions dels habitatges
per garantir-ne unes condicions dignes, promoure el lloguer assequible,
incrementar el parc d’habitatge de lloguer social i, com a objecte específic
d'aquesta moció: incentivar la mobilització dels habitatges buits, els quals pateixen
un procés de degradació que fa necessari realitzar obres d’adequació cada
vegada més costoses.
Aquests habitatges degraden l’entorn on se situen, quan la degradació es deixa
veure a l’exterior i s’apaga la vida al seu voltant. I, en el moment en què
augmenten els habitatges buits, disminueixen els habitatges disponibles al servei
de la ciutadania i, per tant, es dificulta l’accés a l’habitatge. En aquest darrer punt
hi trobem una clau fonamental, un habitatge buit pot esdevenir un habitatge
assequible si trobem mecanismes que ofereixin incentius i garanties a la propietat,
que en facilitin la mobilització d’habitatges buits, i/o facilitin la inversió.
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Per aquestes raons, el grup municipal D’Esquerra Republicana de Catalunya-AM
a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER: Modificar l’Ordenança Fiscal de l’impost de Béns Immobles afegint en el
seu redactat un nou article que reconegui el recàrrec del 50% per habitatges
desocupats permanents, així com les estipulacions necessàries per definir de
forma correcta les característiques d’habitatge desocupat permanent.
SEGON: Modificar l’Ordenança Fiscal de l’Impost de Béns Immobles (IBI) afegint
en l’article dedicat a bonificacions potestatives, un nou apartat on reconegui la
possibilitat de bonificar fins un 95% aquells habitatges llogats amb una renda
limitada fixada i estipulada en la mateixa Ordenança Fiscal.
TERCER: Actualització immediata d’un Cens d’Habitatges Desocupats, com a
instrument de la política d’habitatge municipal, per poder identificar els habitatges
desocupats (catalogar tots aquells habitatges del nostre municipi i classificar-los
en una base de dades permanentment actualitzada).
QUART: Assumir el compromís de treballar de forma immediata el cens
d'habitatges buits de manera que la implementació del recàrrec i la bonificació
incorporats a l'ordenança de l'IBI, així com altres mesures vinculades a la
mobilització d'habitatge buit, es puguin portar a terme en el termini de temps més
curt possible.
Resultat: No aprovat
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12.- MOCIÓ DE SUPORT A LA PETICIÓ DELS CONSELLS ESPORTIUS DE
CATALUNYA PER DECLARAR L’ACTIVITAT FÍSICA “BÉ ESSENCIAL”
PRESENTADA PER JxPRATS I MOVEM PRATS
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)

MOCIÓ DE SUPORT A LA PETICIÓ DELS CONSELLS ESPORTIUS DE
CATALUNYA PER DECLARAR L’ACTIVITAT FÍSICA “BÉ ESSENCIAL”
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Els Consells Esportius de Catalunya considerem que l’activitat física és un bé
essencial equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut,
l’educació, els serveis socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i manifestem:
▪ Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom,
especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya.
▪ Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint
tots els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del
Consell Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en
gimnasos i piscines climatitzades.
▪ Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per
les restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de
vista que la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar
mesures per garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives,
especialment en el marc de les entitats sense ànim de lucre.
▪ Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola
que la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de
l’Esport amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya.
▪ Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el
govern cal que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per a garantir
la continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que es puguin
derivar de la situació de pandèmia.
▪ Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el
sector esportiu on valorem positivament les primeres ajudes anunciades per la
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Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física. I que pels consells esportius,
s’haurien de diferenciar en tres grans blocs: el sector empresarial, les entitats
sense ànim de lucre i les administracions locals que són les principals prestadores
de serveis esportius a la població.
▪ Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les
bases de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el
manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin
produir.
És per tot el que s’ha exposat, que els grups municipals JUNTS x PRATS I
MOVEM PRATS proposen al Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, l’adopció
dels següents ACORDS:
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PRIMER. Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a
la petició al Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé
essencial a Catalunya.
SEGON. Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya,
concretament a la conselleria de Presidència, responsable de la secretaria
general de l’Esport i l’Activitat Física i a la Unió de Consells Esportius de
Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat

13.- MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS PER L’APROVACIÓ DE LA LLEI
D’IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)

MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER
L’APROVACIÓ DE LA LLEI D’IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ
El 10 d’octubre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar amb una àmplia
majoria la llei 11/2014, una llei pionera i amb gran potencialitat per garantir els
drets del col·lectiu LGTBI i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al
nostre país.
Vist que la llei no s’ha desenvolupat en la seva plenitud i que des de la seva
Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
Prats de Lluçanès (Lluçanès)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000009-2020

Codi Segur de Verificació: a6f3cd6b-2b06-439c-b357-15f453bf3763
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8156812
Data d'impressió: 25/01/2021 10:12:33
Pàgina 34 de 41

SIGNATURES

Ìa6f3cd6b-2b06-439c-b357-15f453bfÇE_'Î

DOCUMENT

1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA - DNI 47690325D (SECRETARIA), 20/01/2021 21:19
2.- JORDI BRUCH FRANCH - DNI 77740291S (TCAT) (Alcalde), 21/01/2021 10:15

aprovació el 2014 només s’han pogut sancionar 12 incidències per LGTBIfòbia, de
les 745 casos denunciats que hi ha hagut.
Atès que fa unes setmanes el Parlament de Catalunya va donar llum verda a una
demanda que ha trigat sis anys en arribar: desplegar un reglament sancionador
que permetrà sancionar més severament les conductes discriminatòries cap al
col·lectiu LGTBI.
Tenint en compte que a Prats de Lluçanès s’avança per ser un poble lliure de
violències masclistes i LGTBIfòbiques i que el projecte de Llei d’Igualtat de Tracte
i No Discriminació ha entrat al Parlament diverses vegades, concretament des de
l’any 2015, i encara no hi ha hagut acord per poder-lo aprovar.
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Perquè és un projecte de llei modèlic que garanteix la defensa dels drets de les
persones a no ser discriminades per raó de gènere, orientació sexual, identitat de
gènere, origen, religió, capacitats, edat o classe social.
És imprescindible l’aprovació de la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació per
a poder avançar en el respecte, la protecció, la garantia i la defensa dels drets de
les persones i els col·lectius que les pateixen i fer una societat més justa i
igualitària. Aquesta Llei garanteix els drets humans, els drets de totes les
persones i farà avançar al país cap a la llibertat individual i col·lectiva.
Per al col·lectiu LGTBI, amb tots els eixos de diversitat que els travessen, és
fonamental l’aprovació de la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació per poder
desenvolupar el procediment sancionador en matèria antidiscriminatòria, tal com
estableix la Llei 11/2014.
Per tot això tots els grups proposem el següent:
ACORDS:
Primera.- Instar al Parlament de Catalunya l’aprovació de la Llei d’igualtat de
Tracte i No Discriminació per donar total cobertura a la víctima de les violències
LGTBIfòbiques.
Segona.- Reclamem el desplegament general de la Llei 11/2014 i l'aprovació
immediata del seu Reglament sancionador per aconseguir els instruments
fonamentals de protecció dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, persones trans i
intersexuals i eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia així com donar
seguretat jurídica al marc normatiu vigent en matèria de polítiques LGTBI.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya, el
Consell Nacional LGTBI de Catalunya, la conselleria de Treball, Afers Socials i
Família de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

14.- MOCIO DE RECONEIXEMENT A JOSEFA PLANS JxPRATS-MOVEM PRATS

Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran
Chacon Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font,
Jordi Bruch Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach,
Montserrat Juvanteny Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)
MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT PÚBLIC A JOSEPA PLANS CABANAS,
CONEGUDA COM A PEPA DE CAL PELUT, I INCORPORACIÓ DEL SEU NOM
EN UN CARRER, PLAÇA O ESPAI DEL POBLE
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Durant la Guerra Civil espanyola i en la postguerra molta gent va dificultats per
sobreviure i també al nostre poble, Prats de Lluçanès.
És sabut per moltes persones, algunes encara en vida, que la família de Cal Pelut
va ajudar a pal·liar diferents situacions on el paper de la matriarca Josepa Plans i
Cabanas va ser molt important.
Josepa Plans i Cabanas va néixer a Cal Ganxo de Prats de Lluçanès el 19 de
febrer de 1898. Era filla de Segimon Plans i Quintana de Prats de Lluçanès i de
Margarida Cabanas i Auledas d'Olost.
Es va casar amb en Ramon Plans i Cabanas, nascut a Cal Manco de Prats de
Lluçanès, el 21 de febrer de 1893. Fill d’Adjutori Plans i Quintana de Prats de
Lluçanès i de Teresa Cabanas i Auledas d'Olost.
Quan es van casar, anaren a viure de lloguer a la casa del carrer de la Resclosa,
número 30, anomenada fins aleshores cal Sastre Vicenç i que a partir d'aquest
moment va passar a anomenar-se Cal Pelut, motiu amb què anomenaven el
Ramon perquè era calb, i que va durar fins que enderrocaren la casa.
És per això que se la coneixia com la Pepa de Cal Pelut.
Un dels fets rellevants fou sens dubte el d’acollir a la mare d’en Manel Bueno, que
va arribar fugint dels desastres de la guerra en que va perdre el marit, i amb el fill,
en Manel, de tan sols sis mesos, i sense amics ni família es trobava sola al món.
Sort van tenir de la Pepa de Cal Pelut que els va acollir i oferir sostre, taula i llit.
Oferta que va durar gairebé 18 anys.
També durant un temps, la Pepa va acollir en Ramon Marsal amb 5 anys ja que la
seva mare va morir i el seu pare era un pres polític.
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Un altre home que també va rebre molt de la Pepa, fou el Pep Xangat, així era
conegut. Ell, sovint anava a comprar a Cal Pelut, i per pocs cèntims, sempre li
omplia el cabàs. El Pep no estava capacitat per treballar i vivia del que la seva
mare recollia anant a captar, i sort tenia de la bondat de la Pepa que molt
l’ajudava.
Moltes altres persones segur que varen gaudir de la mà estesa de la Pepa que no
tenia mai un no per contesta i es prestava a ajudar de la millor manera possible
als veïns del poble.
Tenint en compte que això passava als anys 40 dels segle XX, quan la misèria
abundava, tots els membres de l’ajuntament pensem que la generositat i
bonhomia de la Pepa de Cal Pelut mereixen un digne reconeixement.
És per aquest motiu que alguns dels beneficiats de la seva humana obra
proposen que algun carrer, plaça o espai municipal porti el seu nom, en agraïment
a la seva desinteressada i entrega humana en benefici dels més necessitats, en
un dels moments més difícils del nostre país al segle XX.
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Per tot això, el Ple acorda:
PRIMER.- Acordar que es posi el nom de Pepa Plans en un carrer, plaça o espai
municipal, com a homenatge a una persona integra, implicada amb el seu poble i
la seva gent durant anys de postguerra i al llarg de la seva vida.
Resultat: Aprovat per unanimitat

15.- INFORMACIONS
1.- Jordi Bruch: Donem informació referent al Covid. Primer donar les gràcies al personal
sanitari de l’ABS a la comunitat del Lluçanès i al món educatiu i s’ha portat tot de manera
molt eficiènt.
La setmana passada es va pagar l’última certificació dels vestidors de la zona esportiva.
Van sortir a licitació per un import de 995.567€ i es va acabar adjudicant per 865.167€ i
ha acabat costant la xifra de 1.045.980€. Aquests vestidors han estat finançats amb una
subvenció de la Diputació de Barcelona per un import de 311.000 i amb recursos pròpis
per valor de 734.172€. Ara tenim el preu total de l’obra d’aquests vestidors. Recordem
que això era una primera fase, la segona fase es l’enderroc dels antic vestidors que està
valora amb 340.000€. Creiem que aquesta segona fase l’hem de replantejar i de moment
mantindrem l’edifici però farem un accés a la sala de màquines.
Hem tingut la reobertura de les oficines de Sorea els dimecres que permetrà realitzar
tràmits.
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S’ha aprovat fer el teletreball a les oficines i intentar incentivar el teletreball amb totes les
persones que puguin. Expliquem que l’ajuntament està obert presencialment de les 8 del
matí a la 1 del migdia però recomanem a tothom que facin les peticions a nivell de telèfon
o telemàtic.
Han sortit diferents places de treball a l’ajuntament, una és de dinamitzador del Casal del
Jovent i agent cívic, també tenim una borsa oberta de mestre i director de l’escola bressol
i també de tècnic d’educació infantil a l’escola bressol.
Fer referència a la plaça de jardiner que va començar el mes de setembre, estem
contents del treball que està prestant i ja hem començat a fer la poda. També s’ha
demanat una plaça de jardiner en el programa de garantia juvenil.
S’han destinat recursos tècnics i econòmics a «La Pitota» per fer front a la pandèmia,
garantint el projecte educatiu de la Reggio Emilia i els grups bombolla a totes les línies,
així com l’extra de neteja.
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Valorem molt positivament fins al dia d’avui els canvis de circulació al municipi, després
del procés participatiu i també les més de 100 places que s’han creat al centre del
municipi.
El pla de reactivació econòmica es treballa conjuntament amb el Consorci del Lluçanès i
el Consell Comarcal d’Osona amb un pla de xoc que han dissenyat i juntament amb uns
diners que han arribat de Diputació de Barcelona, en els propers dies us informarem de
com s’acaba treballant a nivell comarcal i de poble.
Dir-vos que ja ha sortit la licitació del projecte de redacció del Teatre Orient, de les 13
empreses que es van presentar ha guanyat una empresa que es diu Trazia, de València, i
s’ha adjudicat per un import de 23.884,11€. Ja hem tingut el primer contacte i es comença
a treballar en els primers esbossos.
S’està treballant amb el conveni per tenir sortida per la part de darrera del teatre Orient,
per poder accedir a l’escenari i tenir portes d’emergència i està pendent de signatura.
Dir-vos que la brigada està treballant en neteja d’embornals, pintades per
estacionaments, col·locació de pilones, la instal·lació de jardineres a la part nord del
carrer Major, manteniment dels parcs infantils, retirada de panells informatius per millorar
la mobilitat, arranjament al cementiri pels problemes de les aigües pluvials i neteja dels
jardins de Cal Andreuet i començaran les obres en els propers dies amb la construcció de
2 lavabos públics, un petit magatzem i una terrassa a la part de dalt. També s’han fet
arranjament a la vorera de l’avinguda Pau Casals i de la Plaça Nova.
Carreteres de la Generalitat ha fet una esporga de l’arbrat a la carretera de Sant Quirze.
Han entrat en funcionament la caldera del pavelló, que estava subvencionada, i s’ha
instal·lat un programa de telegestió que permet una millor eficiència.
Tenim una subvenció de la Diputació per import de 15.000€ per instal·lar unes plaques
fotovoltaiques a l’escola Lluçanès, d’un projecte que val 40.000€ i dir-vos també que
s’han arreglat diversos camins, Coll Lliscador, Sant Sebastià, Torrenteres, Camp de
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Futbol i la Font del Xambó. Properament el Consell Comarcal ens farà la millora del camí
de Sant Sebastià a Sant Andreu de Llanars.
2.- Jordi Batriu: Amb la previsió que s’aixequin algunes restriccions en l’àmbit cultural,
tenim diferents programacions, la propera és Itineràncies i tindrà diferents disciplines,
dansa, circ i música. Per Santa Llúcia, hi ha programat l’espectacle 360grams, dirigida
per l’artista local Ada Vilaró. També per aquestes dates tenim un espectacle de circ
reprogramat de fa uns mesos i el taller de circ.
Ja estem treballant amb els actes de Nadal, en que hi haurà la segona mostra de
pessebres en els locals buits del carrer Major.
Com a novetat obrim a concurs una versió del Fum, fum, fum i obrim a tothom que ens
facin arribar la seva versió.
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Un apunt en l’àmbit de turisme, es que degut a les restriccions l’oficina no té cap sentit
que estigui oberta pel confinament perimetral i esperem que més endavant puguem
recuperar la normalitat.

3.- Isaac Romero: Agrair la tasca que fan les tècniques de l’ajuntament que fan possible
millorar la transparència de l’ajuntament mitjançant els diferents canals de comunicació.
Remarcar que ja està disponible un nou apartat al web amb tots els ajuts que hi ha
disponibles a l’ajuntament i s’actualitzarà amb els que s’activin per fer front a la
pandèmia. Una informació que també arribarà impresa a les cases.
Pel que fa a la regidoria de fires, agrair la tasca que s’està fent per readaptar la
programació de la fira, arrel de les noves mesures de la pandèmia que estan en constant
evolució. Tindrem unes jornades tècniques al voltant de les rutes eqüestres del Lluçanès i
en especial del nostre poble, les quals seran unes jornades telemàtiques. També tindrem
una trobada de tallistes, si més no la mostra de la peça conjunta a l’espera de saber si hi
podrà haver trobada presencial. La fira seguirà un format similar a la de Sant Jaume, serà
un mercat ampliat, amb accés limitat, productes de proximitat i fira de Nadal. Ens
agradaria poder concretar més la programació de la fira, però hem de seguir les
recomanacions en constant evolució. Enguany el que si podem avançar es que no hi
haurà exposició de bestiar.
En la regidoria de Festes també s’està treballant per la Festa Major de Sant Vicenç, tenim
diferents propostes tenint en compte les diferents mesures que hi poden haver. Podem
avançar que s’està organitzant una exposició d’almorratxes i que la programació cultural
es pugui seguir còmodament des de casa.
Pel que fa igualtat estem contents de fer créixer les polítiques d’igualtat del nostre poble i
comptar amb un partida per les polítiques d’igualtat. La propera setmana, el dia 25 de
novembre, s’ha treballat a nivell comarcal perquè hi hagi una programació al Lluçanès i
us animem a participar-hi.
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En participació, estem contents d’haver ampliat la partida en un 20%, i el camí educatiu i
zona de lleure en l’avinguda de Rafael Casanova és la proposta guanyadora dels primers
pressupostos participatius amb 339 punts i valorada amb 10.000€. Han participat en les
votacions un 12,2% de les persones empadronades a Prats de més de 16 anys i estem
molt contents d’aquesta xifra.
4.- Vanessa Gomez: En educació vull donar les gràcies als centres educatius per la tasca
que estan portant a terme en aquests moments. Donar les gràcies molt sinceres al
personal de “La Pitota” pels moments difícils que hem viscut, per les mestres q han
d’agafar responsabilitats en funcions durant aquest temps, i vull donar les gràcies pel seu
suport i donar un cop de mà.
El Consell d’Infants hem parlat amb els centres educatiu i s’ha decidit parar-lo en aquests
moments fins que la situació del Covid millori.
L’armari del patí interior de l’Escola Lluçanès ja s’ha arreglat i s’han encarregat les
moreres que s’han de plantar i que l’escola FEDAC també s’ha adherit aquest projecte.
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Per sostenibilitat s’ha fet un reforç de neteja a l’àrea de l’Ausa, amb recollida de residus, i
com que encara hi ha mancances, la brigada està fent una aportació extra.
5.- Josep Vila: Des de l’àrea d’esports dir-vos que fa més de 15 dies que tenim totes les
instal·lacions esportives municipals tancades, esperant que s’aixequin una mica les
restriccions i es puguin tornar obrir i les entitats del municipi puguin reprendre l’activitat.
En nom de tot l’ajuntament volem agrair a totes les entitats esportives la seva
col·laboració ja que en aquests moments difícils no es fàcil adaptar-se a totes les
mesures i protocols que han de seguir.
A finals de setembre es van fer diverses actuacions a la zona esportiva, la primera que es
va fer va ser l’arranjament de la pista de pàdel. També es va fer el manteniment i
descompactament del camp de futbol, es va acabar d’instal·lar el nou marcador del
pavelló.
Pel que fa l’àrea d’entitats, juntament amb comunicació estem treballant per crear un
portal d’entitats, en que cadascuna d’elles es podrà gestionar. També volem establir un
canal directe de comunicació amb les entitats per millorar la comunicació.
Pel que fa l’àrea del món rural, com ja ha comentat l’alcalde, s’han arranjat diversos
camins del poble.
6.- Montserrat Juvanteny: Informar-vos d’un nou servei que posarem en marxa de l’àrea
d’acció social, si no hi ha res, un servei que es diu de suport a l’autonomia de les
persones, és un suport assistencial en les activitats de la vida diària. Fins ara era un
servei que no teníem en la cartera de serveis socials, però que creiem que es necessari
ampliar els serveis i adaptar-los a les necessitats detectades.
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De l’àmbit de comerç estem preparant la campanya comercial de Nadal amb la Unió de
Botiguers. El mercat de Nadal s’iniciarà per la Fira de Santa Llúcia. També han sortit les
bases del concurs d’aparadors que és la quarantena edició. També es reforçarà la
campanya de Nadal amb més aposta de publicitat. Intentarem poder fer el que fèiem
cada any amb la mesura del que sigui possible per la situació i mesures Covid.
En les jornades del patrimoni havíem previst una sortida guiada, que es va suspendre pel
mal temps, es va posposar però per mesures Covid no es va poder fer i esperem que
quan tot sigui més favorable fer-la.
7.- Ferran Chacón: Per joventut, fa dues setmanes vàrem decidir obrir el Casal, però van
arribar mesures més estrictes i s’ha tornat a tancar i parar tota l’activitat.

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual de
la web de l’Ajuntament www.pratsdellucanes.cat

També estem preparant una versió diferent del juguem a Prats, perquè pensem que en el
que es pugui hi hauria d’haver activitat per la mainada del poble durant 3 dies en diferents
espais, però falta saber si les restriccions permetran tirar endavant encara que sigui amb
aforaments reduïts.
Pel que fa habitatge, hi ha el tema de la masoveria urbana que va tirant endavant poc a
poc, però va endavant i es lidera des del Consell Comarcal i es coordina amb el Consorci
del Lluçanès, i des de l’ajuntament hi ha una feina d’informació. S’han fet diverses
reunions i a principis de l’any que ve ha de sortir la cosa a la llum.
El cens d’habitatges està actualitzat de fa molt poc, pel tema de la masoveria urbana, i es
van actualitzar els habitatges buits sobre padró i hem identificat els que realment són
buits perquè no tenen consum d’aigua, però ha d’arrencar el projecte per veure com va
avançant.

16.- PRECS I PREGUNTES
1.- Isaac Peraire: Referent a l’escola bressol “la Pitota”, ens afegim a l’agraïment que ha
fet la regidora per la dedicació, però també cal una mica d’autocrítica per avaluar que va
passar fins llavors i és el que demanem i esperem fer un grup de treball que diu la moció
que permeti analitzar i avaluar el tema.
2.- Isaac Peraire: El Jordi ha fet un repàs de mobilitat, però s’ha descuidat, al nostre
entendre, el carrer Major, en el procés participatiu surt una decisió, però en la pràctica
s’aplica una opció que quedi tothom content, però ens sembla que el criteri no és el que
suposadament el procés participatiu va decidir i és el de “voler fer content a tothom” i ens
sembla que el que cal es vestir aquest carrer d’una estratègia que vagi més enllà. És un
repte de fa molt de temps i que tenim tots i totes.
Intervé l’Alcalde dient: no he entès molt bé que vols dir amb el carrer Major de contentar a
uns... L’única jardinera que s’ha fet moure per intentar resoldre una problemàtica, era els
veïns dels pisos del molí perquè hi havia cotxes aparcats a la sortida de l’aparcament i
s’ha intentat senyalitzar millor la prohibició de l’entrada a la plaça i treure la jardinera per
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millorar la mobilitat de la gent dels pisos. I es una solució que hem proposat però ens
sembla que acaba funcionant.
Continua el regidor dient: Ens referíem aquesta i la del carrer escoles. Respon l’Alcalde
dient: Hi ha algun veí que les va movent i la brigada la va tornant al lloc que toca.
3.- Isaac Peraire: Volíem fer una proposta, que va sortir ahir a Santa Creu per la
reclamació de la Planta de Fumanya i un tema que sortia era fer diferents mobilitzacions i
tot té un cost i el que volíem fer és que les retribucions que rebem els electes d’aquest
Ple pugui ser dedicada aquesta mobilització encontra de l’ampliació de la planta de
Fumanya i demanant el seu tancament.
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4.- Queta Bosch: Hem estat comparant l’oferta de treball que ha sortit de dinamitzador
sociocultural i agent cívic amb la que va sortir al 2018 que només era de dinamitzador
sociocultural i veiem que hi ha moltes tasques que són iguals quan la qualificació
d’aquest nova és inferior, és a dir, cobren menys per fer més feina, amb la mateixa
responsabilitat. Tenim dubtes amb aquesta oferta de treball.
Respon l’Alcalde dient: La plaça la vàrem crear nova fa 8 o 9 mesos, no teníem
dinamitzador sociocultural i agent cívic, el que si teníem era un dinamitzador sociocultural
que feia unes hores al casal del jovent. I el que hem fet és que de la plaça que ocupava la
Fina amb la plaça de dinamitzador del casal del jovent crear aquesta nova plaça i creiem
que tenia sentit que si treball amb els joves la campanya de civisme amb els joves sigui la
mateixa persona.
Intervé la secretària dient: Farà tasques que feia abans al dinamitzador però no les farà
amb la mateixa dedicació perquè tindrà altres tasques. I la figura ha baixat de categoria,
perquè la persona que teníem al casal era inferior i perquè creiem que havia d’anar
equiparat amb això.

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,

Document signat digitalment
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