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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS DEL
DIA 20 de gener de 2021
Identificació de la sessió:
Núm.: PLE2021000001
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 20 de gener de 2021
Horari: De les 20:00 h a les 22:40 h
Lloc: Telemàtic
Hi assisteixen:
Anna Clària Vila, Secretària Interventora
Montserrat Juvanteny Canal, Regidor/A

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

Pere Vila Vilalta, Regidor/A
Ferran Chacon Gost, Regidor/A
Enriqueta Bosch Pascual, Regidor/A
Jordi Bruch Franch, Alcalde
Isaac Romero Casals, Regidor/A
Montserrat Boladeres Bach, Regidor/A
Josep Vila Sucarrats, Regidor/A
Isaac Peraire Soler, Regidor/A
Vanessa Gomez Pedragosa, Regidor/A
Jordi Batriu Font, Regidor/A
S’ha excusat d’assistir-hi:

Ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ANTERIOR DE DATA 18/11/2020
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL 227/2020 AL 260/2020 I DEL
1/2021 AL 5/2021
3.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATA 11/11/2020 - 25/11/2020
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
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- 09/12/2020 - 23/12/2020
4.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA 2021
5.- APROVACIO DEL PLA D'ACCIÓ CULTURAL
6.- CONVENI SERVEI RECOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA
7.- INCREMENT RETRIBUTIU DEL COMPLEMENT ESPECIFIC
8.- CRÈDITS INCOBRABLES 2020 ORGT
9.- APROVACIO EXTRAJUDICIALS 1/2021
10.- MOCIÓ DE POSICIONAMENT EN CONTRA LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE LES
CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP-2 I AP-7
11.- MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIONS ERC
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12.- MOCIÓ ERC-AM DE PRATS DE LLUÇANÈS EN NOM DEL JOVENT REPUBLICÀ
PER RECLAMAR MESURES DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I SUPORT A LA SALUT
MENTAL DEL JOVENT
13.- MOCIÓ IMPLEMENTAR MESURES D’ADAPTACIÓ URBANÍSTICA I SUPRESSIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA RAP
14.- MOCIÓ DECLARAR PERSONA NON GRATA FELIP VI DE BORBÓ JXPRATSMOVEM
15.- INFORMACIONS
16.- PRECS I PREGUNTES
17.- MOCIO MANIFEST RESTRICCIONS COVID-19

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

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ANTERIOR DE DATA 18/11/2020
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada per l’Ajuntament en ple el dia:
-

11 de novembre de 2020, sessió ordinària

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda aprovar-les íntegrament.
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2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL 227/2020 AL 260/2020 I DEL
1/2021 AL 5/2021
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 227 al 260 del 2020 i de l’1 al 5 del
2021.
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

3.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATA 11/11/2020 25/11/2020 - 09/12/2020 - 23/12/2020
Es dóna compte de les Actes de les Juntes de Govern següents:
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-

Acta de la Junta de Govern del 11 de novembre de 2020, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 25 de novembre de 2020, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 9 de desembre de 2020, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 23 de desembre de 2020, en sessió ordinària

L’ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

4.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA 2021
SORTEIG MESES ELECCIONS PARLAMENT DE CATALUNYA 2021
De conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, es procedeix a la formació de les Meses Electorals mitjançant sorteig
públic, amb les persones que s’expressen i pels càrrecs que es ressenyen:

Secció: 1

Mesa: A

Titulars
President: DAVID BLANQUÉ SALLENT
1r Vocal: SOLEDAD VEGARA CODINA
2n Vocal: ROSA COSTA DESEURAS
Primers suplents:
President: HERIBERT GRIFELL COSTA
1r Vocal: ANSELMO FONT PONS
2n Vocal: CARLOS GOMEZ LOPEZ
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Segons suplents:
President: ESTER FUMANYA FONT
1r Vocal: JORDI COLL ESCRIGAS
2n Vocal: ISIDRO BALLUS SAFONT

Secció: 1 Mesa: B
Titulars:
President: JORDI SOLA ROCA
1r Vocal: OMAR MARTINEZ OSUNA
2n Vocal: ÀNGEL MOYA BADILLO
Primers suplents:

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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President: MARIA MERCÈ MUJAL CORTINAS
1r Vocal: IVAN XANDRI FRANCH
2n Vocal: RAMIR SOLER BERTRAN
Segons suplents:
President: ANNA ROSSINYOL BOLADERES
1r Vocal: JUAN VALL CASALS
2n Vocal: SUSANA SALGADO MARTINEZ

Secció: 2 Mesa: A
Titulars
President: ALBERT CANAL ALONGINA
1r Vocal: DAVID GARRIDO GOMEZ
2n Vocal: MARIA CARME ESTRUCH MORA
Primers suplents:
President: XAVIER DAVINS CORNELLAS
1r Vocal: ENCARNACION DIAZ CAÑERO
2n Vocal: JOSE IGNACIO ESCOFET ZUAZUA
Segons suplents:
President: XAVIER CARRERA FONT
1r Vocal: MARIA CARMEN CANO GAMEZ
2n Vocal: JOAN AMBLAS SALA
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Secció: 2 Mesa: B
Titulars:
President: NATÀLIA SANJUAN VIVET
1r Vocal: JORDI VILARMAU RIBA
2n Vocal: SABI MIGUELA POSAS
Primers suplents:
President: MARTA NARANJO PUIG
1r Vocal: DAVID ORDEIG SUCARRAT
2n Vocal: MONTSERRAT PUJOLS ESPONELLA
Segons suplents:
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President: JOSEP ROCADEMBOSCH VILA
1r Vocal: MIQUEL PALACIOS RUIZ
2n Vocal: MARIA CINTA PUJALS CAPDEVILA

5.- APROVACIO DEL PLA D'ACCIÓ CULTURAL
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 DEL PLA D’ACCIÓ CULTURAL DE L’AJUNTAMENT DE PRATS
DE LLUÇANÈS
Atès que el Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona ha
elaborat un Pla d’Acció Cultural per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, on es defineix la
realitat cultural del municipi i quines línies de futur cal definir.
Vist el contingut del Pla d’Acció Cultural que forma part d’aquest expedient i que inclou la
diagnosi actual i l’estratègia futura de la cultural del municipi.
El Ple municipal, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
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Segon.- Comunicar a la Diputació de Barcelona el present acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.- CONVENI SERVEI RECOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA
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 DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE DELEGACIÓ COMARCAL
ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE
LLUÇANÈS PER AL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS

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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El Consell Comarcal d’Osona, juntament amb l’Associació per a la Defensa dels Animals
d’Osona i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès han prestat el servei de recollida i control
d’animals mitjançant un conveni de col·laboració de l’any 2012.
Ates la voluntat de l’ajuntament de delegar les competències de captura, recollida,
acollida i control d’animals de companyia al Consell Comarcal, el qual té previst, en un
termini breu i sempre que es disposi de suficients delegacions, la creació d’un Servei
propi de recollida d’animals que permetrà, amb els recursos, infraestructures i ajuda dels
ajuntaments, una millor prestació i gestió pública.
Ates que l’objecte d’aquest conveni és la delegació de l’exercici de les competències
d’una part dels serveis de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats o perduts
(gossos i gats de companyia) que contempla el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova la Llei de protecció dels animals.
Vist el text del conveni tipus proposat que es transcriu a continuació:
“CONVENI INTERADMINISTRATIU DE DELEGACIÓ COMARCAL ENTRE
CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS

EL

REUNITS
D’una part Il·lm. Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall, en qualitat de President del
Consell Comarcal d’Osona que actua en virtut de les facultats que legalment li atribueix
l’article 13 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i facultat expressament per aquest acte per
acord de la Comissió Permanent del Ple, de data 13 de novembre de 2019, assistit pel
Secretari de l’entitat senyor Valentí Costa Casademunt.
De l’altra, l’Il·lm. Senyor Jordi Bruch Franch, alcalde president de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès, el qual actua en nom i representació, degudament autoritzat i facultat per aquest
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acte per acord del Ple, de data XXXX assistit per la secretària de la Corporació la Sra.
Anna Clària Vila.
En endavant les entitats representades seran considerades conjuntament com les Parts
MANIFESTEN
Primer.-Que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, té competència pròpia en matèria de la
protecció de la salubritat pública, d’acord amb l’article 66.3 h) del text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Segon.- Que així mateix l’article 16.1 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de protecció d’animals, diu que correspon als ajuntaments,
la recollida i control d’animals abandonats, perduts o ensalvatgits i el control dels animals
salvatges urbans.
Aquesta mateixa norma reguladora, en el seu article 16.2, estableix que els ajuntaments
poden delegar la citada responsabilitat als ens locals supramunicipals, sota el principi de la
millora en l’eficiència del servei.
L’article 17.1 indica que correspon als ajuntaments fer-se càrrec dels animal abandonats o
perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats [...].

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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I l’article 19.1 de la mateixa norma, indica que correspon als ajuntaments la captura en viu
de gossos, gats i fures ensalvatgits per mètodes d’immobilització a distància.
Per últim, l’article 16.4 del mateix Text refós diu que “en la prestació del servei de recollida
d'animals abandonats o perduts, els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, sens
perjudici de la seva responsabilitat en el compliment de la normativa aplicable, poden
concertar-ne l'execució amb entitats externes, preferentment amb associacions de
protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb empreses especialitzades
de control i recollida d'animals de companyia”.
Tercer.- Que l’article 25.1 del text refós de la llei d’organització comarcal de Catalunya,
estableix que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin els
municipis.
Quart.- Que durant els últims anys, el Consell Comarcal d’Osona, juntament amb
l’Associació per a la Defensa dels Animals d’Osona i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
han prestat el servei de recollida i control d’animals mitjançant un conveni de col·laboració.
El darrer es va subscriure l’any 2012, amb una vigència per 4 anys, renovable any en any,
fins a un màxim de 4.
Cinquè.- Que el Programa d’Actuació Comarcal (PAC) 2020-2023 del Consell Comarcal
d’Osona preveu, en l’apartat corresponent a l’Àrea de Medi ambient, territori i règim intern,
subapartat 1.3., la creació i prestació del servei comarcal de recollida i acollida d’animals
domèstics abandonats o perduts.
Vist l’interès mostrat per molts dels ajuntaments de la comarca, entre ells el del propi
Ajuntament de Prats de Lluçanès, de delegar les competències de captura, recollida,
acollida i control d’animals de companyia al Consell Comarcal, aquest té previst, en un
termini breu i sempre que es disposi de suficients delegacions, la creació d’un Servei propi
de recollida d’animals que permetrà, amb els recursos, infraestructures i ajuda dels
ajuntaments, una millor prestació i gestió pública.
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Ambdues parts es reconeixen competències i capacitat per aquest acte i a tal efecte, la
formalitzen amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte del conveni és concreta en la delegació de l’exercici de les competències d’una
part dels serveis de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats o perduts (gossos i
gats de companyia) que contempla el DL 2/2008, d’acord amb el que s’enumera a
continuació:

-

Serveis delegats:
Captura d’animals vius (a la via pública o dependències municipals)
Recollida d’animals vius (a instal·lacions municipals o domicilis particulars en casos de
comís, sempre que hi hagi un l’acompanyament d’un representant de l’ordre públic que
aixequi acta)
Recuperació
Acollida i custodià (excepte en casos de comís cautelar)
Adopció

-

Serveis complementaris prestats pel Consell Comarcal:
Assessorament i suport tècnic en temes relacionats amb els animals de companyia
Foment, promoció i cooperació en matèria de tinença responsable.

-

Servei optatiu subjecte a petició expressa i puntual per part de l’ajuntament
Creació i manteniment de colònies controlades de gats de carrer

-

L’ús del servei optatiu de creació i manteniment de colònies controlades de gats de carrer
es farà per petició expressa de l’ajuntament al Consell Comarcal i el seu cost, el qual
estarà regulat per ordenança fiscal del Consell, es comptabilitzarà a part de l’import del
preu de delegació del servei recollit en el present conveni.
L’exercici de les competències delegades s’efectuarà tal i com està recollit en el
Reglament del Servei, creat per la Comissió d’estudi per a la creació del Servei comarcal
d’animals de companyia abandonats o perduts.
NO és objecte del present conveni:
-

la delegació de les competències municipals que tinguin a veure amb altre tipus d’animals
distints dels gossos i gats de companyia, com ara fures, rosegadors, coloms, animals
exòtics, altres espècies ramaderes o fauna salvatge (autòctona o no) que pugui aparèixer
al municipi.

-

qualsevol delegació de les competència de cens municipal d’animals de companyia; les
competències inspectora i de vigilància; de tramitació de comís preventiu o definitiu; i
sancionadora que pugui tenir el municipi en funció del seu número d’habitants censats.

-

les competències municipals que deriven de la legislació autonòmica o estatal específica
per gossos potencialment perillosos tampoc seran objecte d’aquest conveni, més enllà de
les genèriques que ja quedin recollides en el DL 2/2008.
Segona.- Durada i vigència del conveni
La durada i vigència s’estableix en quatre anys. A la finalització d’aquest període, el
conveni es prorrogarà per períodes de quatre anys, si cap de les parts manifesta la
voluntat de no fer-ho amb l’antelació mínima d’un any a la data de finalització del mateix.
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En el moment de subscriure el present conveni el Consell Comarcal està instruint
l’expedient per a la creació del Servei, el qual està en un estat de tramitació molt avançat.
La proposta emanada de la Comissió d’estudi creada per tal finalitat, tenint en compte els
documents preceptius elaborats (memòria jurídica, reglament i projecte d’establiment del
servei) i valorant la forma de prestació més idònia als interessos comarcals i municipals)
concreta que la gestió directa, amb la col·laboració d’un agent econòmic extern mitjançant
un contracte administratiu de serveis, és la millor formula jurídica, atès que no es disposa
d’unes instal·lacions comarcals.
Tenint en compte, doncs, que la proposta de creació de Servei al Ple comarcal serà sota
aquesta fórmula citada, és a dir, la col·laboració d’un agent econòmic contractat pel propi
Consell i que exercirà les tasques que no realitzi la pròpia Administració, almenys en una
primera fase, atès que com ja s’ha dit anteriorment, no es disposa d’instal·lacions
comarcals, la delegació entrarà en vigència el mateix dia que s’iniciï el contracte amb
l’adjudicatari resultant del procés de licitació.
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En el moment de finalització del conveni de delegació, l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
recuperarà la custòdia d’aquells animals que, en virtut de la present delegació, haguessin
estat capturats o recollits al seu terme municipal i encara romanguessin en custòdia a
l’espera de ser adoptats o recuperats.
Tercera.- Finançament.En el projecte d’establiment del Servei, elaborat per la Comissió d’estudi en base a la
memòria jurídico econòmica “estudi de viabilitat i determinació de la forma de gestió del
servei comarcal de recollida d’animals abandonats o perduts”, s’hi recullen els costos
teòrics màxims calculats per tots els municipis que s’havien interessat en la delegació del
Servei.
El cost que l’estudi va determinar per a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès es fixa en
5.025,51 € anuals, 566,64 dels quals corresponen a la part de Servei que es prestarà des
del Consell Comarcal. No obstant, si fruit del procés de licitació de la part del Servei que
necessita, en aquesta primera fase, un col·laborador econòmic extern, l’import
d’adjudicació resulta a la baixa, l’import final a pagar serà el proporcional resultant de la
licitació per al municipi de Prats de Lluçanès, aplicant els mateixos criteris de distribució de
la despesa que al projecte d’establiment de Servei.
El pagament es dividirà en quatre quotes, que el Consell Comarcal carregarà a
l’ajuntament de Prats de Lluçanès al final de cada trimestre. A tal efecte, l’ajuntament
haurà de facilitar el número de compte al Consell Comarcal, i autoritzar-ne el càrrec
corresponent.
En el cas que l’ajuntament de Prats de Lluçanès encarregui al Consell Comarcal les
tasques de creació i manteniment de colònies controlades de gats de carrer (sanejament i
esterilització), correspondrà a l’ajuntament de Prats de Lluçanès abonar addicionalment
aquesta despesa, atenent a les taxes que el Consell Comarcal establirà mitjançant
ordenança fiscal per aquesta finalitat.
En cas que s’extingeixi la delegació amb antelació a la data de la seva finalització, per
causes atribuïbles a l’ajuntament, aquest haurà d’abonar al Consell Comarcal l’import
corresponent al cost d’adjudicació de la part de servei que correspon al col·laborador
econòmic extern (en aquesta primera fase) pels anys que restin de contracte, o si el servei
ja el dona el Consell amb mitjans propis, l’import serà el de l’exercici econòmic en curs.
Quarta.- Modificació del conveni.
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Durant la vigència del present conveni, les parts en podran acordar qualsevol modificació
que sigui necessària per a una millor prestació del servei, o per qualsevol raó d’interès
públic.
Les modificacions requeriran la prèvia aprovació pels òrgans competents de cada part i,
una vegada aprovades, es formalitzarà com a annex del conveni, formant part integrant del
mateix.
Cinquena.- Comissió de Seguiment.
Les parts acorden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present
conveni, que ha d’estar integrada per un o dos membres designats per cadascuna de les
parts signants, o en el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de seguiment,
vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els convenis específics.
Aquest mecanisme té com a funció:
a) El seguiment i el control que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni, així com la seva
interpretació i la proposta de possible modificació, si s’escau.
b) Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni.
Les decisions i els acords de la Comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
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Es reunirà amb caràcter ordinari semestralment i amb caràcter extraordinari quan així ho
decideixin de comú acord els seus membres.
La comissió, o en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i
control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control als efectes del
previst a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
Sisena.- Causes de resolució del conveni.
Poden ésser causes de resolució del present conveni:
a) El fi del termini de vigència inicial o de qualsevol de les pròrrogues, sempre que qualsevol
de les parts hagués comunicat fefaentment amb una anticipació d’un any a la data de
finiment, la voluntat de no prorrogar-ne la vigència.
b) El mutu acord entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal d’Osona.
c)

L’aparició de circumstàncies sobrevingudes que justifiquin la impossibilitat legal, tècnica
i/o econòmica que impedeixin seguir prestant el servei amb les garanties necessàries i que
perjudiquin alguna i/o ambdues administracions.

d) L’obstrucció per part de l’Ajuntament de l’exercici dels serveis delegats al Consell
Comarcal.
e) La revocació de la delegació per part de l’Administració delegant o la revocació de
l’acceptació de la delegació per part del CCO sempre que existeixi causa justificada, legal,
tècnica o econòmica, i prèvia compensació a la part que pertoqui, per les pèrdues i
despeses que aquesta revocació pugui efectuar, que inclouran les indemnitzacions
establertes d’acord al previst a la clàusula tercera del present conveni, la subrogació en la
posició del CCO respecte a qualsevol obligació amb tercers que aquest pogués tenir
contreta per raó de la prestació dels serveis o el finançament d’inversions en el serveis, i
l’assumpció de les obligacions envers el personal afecte al serveis. Aquesta revocació no
tindrà efectes, en qualsevol cas, abans de 6 mesos des de la data de comunicació, i
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sempre que prèviament l’Administració delegant s’hagués fet càrrec de les despeses i
obligacions.
f)

L’incompliment de les obligacions fixades en el present conveni per qualssevol de les parts
que el subscriuen.
En cas d’extinció del conveni per alguna de les causes previstes anteriorment, la Comissió
de seguiment del Conveni acordarà la liquidació definitiva que fixarà les obligacions i
compromisos de cada una de les parts d’acord a l’estipulat en la clàusula tercera i la forma
de fer-la efectiva.
Setena- Protecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts es comprometen a donar compliment a tot allò que estableixen la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels
Drets Digitals (LOPDGDD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal, en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés durant la
vigència del present conveni
.
Els instruments específics de col·laboració determinaran les obligacions de les parts en
relació amb la protecció de dades personals i el deure de confidencialitat de conformitat
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de
2016 de protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i la
resta de normativa aplicable.

-

Vuitena.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert
en
el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals,
els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic
els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya,
i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
L’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern
Novena.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern
Aquest conveni es trametrà al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya i les dades principals es publicaran al Portal de la Transparència
Desena.-Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni seran de
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Onzena.-Modificació dels preceptes i de les referències que fa a la normativa vigent,
amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquest conveni que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
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I per que així consti, i en prova de conformitat amb aquest conveni de delegació, les parts
el subscriuen mitjançant la signatura electrònica dels representants

D’acord amb els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya regulen la matèria relativa als convenis de les administracions
públiques.
Per tot això el ple de la corporació adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni interadministratiu de delegació entre el Consell Comarcal
d’Osona i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i delegar l’exercici de les competències dels
serveis de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats o perduts que es detalla en
aquest conveni al Consell Comarcal d’Osona.
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Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del Conveni i per tal de que pugui
formalitzar qualsevol acte per tal de portar a terme els acords adoptats.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Consell Comarcal d’Osona i publicar la BOP aquesta
delegació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
Intervé el regidor Isaac Peraire: Deixar constància perquè el Consorci del Lluçanès
recuperi aquest projecte perquè pugui seguir sent útil als ajuntaments i ciutadania del
Lluçanès.

7.- INCREMENT RETRIBUTIU DEL COMPLEMENT ESPECIFIC
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)
INCREMENT SALARIAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE LES RETRIBUCIONS
DEL PERSONAL MUNICIPAL
Atès que la Llei 11/2020, de 30 de desembre de 2021, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2021 estableix al seu article 18 que les retribucions del personal al
servei del sector públic no podrà experimentar un increment global superior al 0’9 per
cent respecte les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d'homogeneïtat per als
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dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat
del mateix.
Atès que la Mesa General de Negociació́ d'aquest Ajuntament, reunida en data 14 de
gener de 2021, ha adoptat l’acord relatiu a aquest increment en el complement específic
de les retribucions del personal municipal per a l'exercici 2021.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, en ús de les
atribucions atorgades al Ple de la Corporació́ per l’article 22.2, apartats e) i i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de règim local i demés normativa
concordant i d’aplicació́ .
El Ple d’aquesta corporació, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’increment salarial pel personal de l’ajuntament de Prats del Lluçanès
corresponent a l'exercici 2021 del 0,9% del complement específic respecte del vigent a 31
de desembre de 2020
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Segon.- Donar trasllat del present acord a Tresoreria i Intervenció́ d’aquest ajuntament
als efectes del seu compliment, així́ com als representants dels treballadors.
Resultat: Aprovat per unanimitat

8.- CRÈDITS INCOBRABLES 2020 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)
APROVACIÓ DECLARACIÓ CRÈDITS INCOBRABLES
Vista la proposta presentada per l’Organisme de Gestió Tributària, referent a declaració
de crèdits incobrables.
Examinats els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen en la Unitat
de Recaptació contra els deutors que s’indiquen en la relació annexa.
Considerant que ha quedat demostrada la insolvència dels deutors, així com la
impossibilitat de satisfer el deute.
El Ple de la Corporació adopta els següents
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ACORDS:
Primer.- Declarar crèdits incobrables la relació que s’adjunta:
Relació 20005: La present relació consta d’un expedient, per un import total de tres mil
setanta-nou euros amb trenta-set cèntims (3.079,37€)
Relació 20006: La present relació consta d’un expedient, per un import total de mil cent
vuit euros amb quaranta-tres cèntims (1.108,43€)
Relació 20007: La present relació consta de set expedients, per un import total de mil tres
cents quaranta-nou euros amb seixanta-dos cèntims (1.349,62€)
Segon.- Trametre aquest acord, així com la documentació adjunta a l’Organisme de
Gestió Tributària.
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Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació

9.- APROVACIO EXTRAJUDICIALS 1/2021
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)
APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL 1/2021
Vistes les factures presentades a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, corresponents a l’exercici
2020.
Vist l’informe d’Intervenció on consta que en aplicació de l’article 60.2 del Real Decret
500/1990, de 20 d’abril, correspon al Ple l’aprovació d’obligacions corresponents a exercicis
anteriors.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits 1/2021 per un import de 29.387,57€
corresponents a exercicis anteriors, d’acord amb el detall següent:
N. registre

Data

Document

Proveïdor

Import
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F/2020/1782 18/12/2020 5604232473

RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, S.L.

1.673,57

F/2020/1783 18/12/2020 5604232514

RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, S.L.

1.308,34

F/2020/1792 18/12/2020 5604232607

RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, S.L.

8.278,48

F/2020/1793 18/12/2020 5604232605

RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, S.L.

1.978,92

F/2020/1805 15/12/2020 2020/707

CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA

1.172,00

F/2020/1808 23/12/2020 INV2018 425

9HABITAT INTEL·LIGENT, S.L.

1.500,00

F/2020/1859 31/12/2020 A2200

FERBIKES PRATS, S.L.

F/2021/12

31/12/2020 1087

CUIDEM LLUÇANES

F/2021/14

31/12/2020 20202100121456

BIGMAT - MATERIALS DE CONSTRUCCIO GIL, S.L.

F/2021/16

31/12/2020 TKM 502

KOMPINI TECHNOLOGIES, S.L.

F/2021/18

31/12/2020 20202100121254

BIGMAT - MATERIALS DE CONSTRUCCIO GIL, S.L.

F/2021/19

31/12/2020 0020590

RECICLARIDS OSONA, S.L.

F/2021/20

31/12/2020 G20-0002416-F

GRANS DEL LLUÇANES, S.L.

F/2021/21

31/12/2020 20FO000859

538,22

F/2021/22

31/12/2020 A 32171

F/2021/23

31/12/2020 4003010055

MATILDE SALO CIRERA
CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE
CATALUNYA
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,
S.A.

F/2021/27

31/12/2020 A/186

XAVIER ALSINA VENDING, S.L.

132,00

F/2021/33

31/12/2020 20-022

JARDINERIA GOMIS (Ricard Gomis i Solanas)

377,58

F/2021/34

BOATELLA, S.L.

139,15

F/2021/35

31/12/2020 A 316
O
31/12/2020 2020/O/20201717

F/2021/36

31/12/2020 2020 10

M. ANTONIA GOMBAU JORDA

200,20

F/2021/37

31/12/2020 C 202020265

FONT TORT, S.L.

158,70

F/2021/40

31/12/2020 a 055

NURIA VILA CABANAS

8,00

F/2021/41

31/12/2020 057

NURIA VILA CABANAS

1.200,16

F/2021/42

31/12/2020 a 056

NURIA VILA CABANAS

F/2021/43

31/12/2020 P-27

FESTIVAL ESCENA POBLE NOU

F/2021/47

31/12/2020 2020130974

ASPY PREVENCIO SLU

195,00

F/2021/48

31/12/2020 2020131305

ASPY PREVENCIO SLU

140,00

F/2021/49

31/12/2020 2020130939

ASPY PREVENCIO SLU

140,00

F/2021/50

31/12/2020 2020130893

ASPY PREVENCIO SLU

70,00

F/2021/51

31/12/2020 2020130452

ASPY PREVENCIO SLU

560,00

F/2021/52

31/12/2020 2020130384

ASPY PREVENCIO SLU

350,00

VILÀ VILA SERVEIS AMBIENTALS, S.L.

330,89
50,82
2.517,51
175,45
2.879,88
94,55
1.083,37

31,70
10,65

17,60

10,00
2.064,83

Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2021, els corresponents crèdits.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació
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10.- MOCIÓ DE POSICIONAMENT EN CONTRA LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE
LES CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP-2 I AP-7 PRESENTADA PEL GRUP
D’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 DE POSICIONAMENT EN CONTRA LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE LES
CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP-2 I AP-7
El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, de la mà del
ministre José Luis Ávalos, va tancar la porta, l’abril passat, a compensar les empreses
concessionàries que exploten la gestió de les autopistes per les eventuals pèrdues
provocades per una disminució de la mobilitat vial com a conseqüència de la covid-19.
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Aquest anunci es va produir mentre les empreses concessionàries com Abertis
reclamaven que el govern espanyol compensés les pèrdues que es poguessin produir per
la disminució del volum de trànsit al llarg d’aquest període de la pandèmia.
La realitat ha estat que, malgrat l’anunci inicial, el govern espanyol ha autoritzat per
decret llei que aquestes empreses puguin demanar a l’Estat una pròrroga en els
contractes de concessió per compensar les pèrdues ocasionades per les mesures per
frenar l’expansió de la pandèmia durant l’estat d’alarma.
A Catalunya aquesta mesura podria afectar a les concessions del tram d’AP-7 comprès
entre Cambrils i La Jonquera i del tram de l’AP-2 entre El Vendrell i Lleida. En tots dos
casos, el contracte amb Abertis expira l’1 de setembre de 2021, però amb el nou decret
es podria allargar.
La finalització de les concessions de l’AP-2, en els trams Mediterrani-Saragossa, i de
l’AP-7, en els trams de Tarragona-Alacant i Tarragona-La Jonquera, suposen una gran
oportunitat per desfer l’embolic viari català i per apostar definitivament per un model de
mobilitat sostenible en el qual els catalans i catalanes no hagin d’estar pagant mitjançant
peatges infraestructures que ja han estat sobradament amortitzades per unes
concessionàries que han rebut beneficis milionaris. Per exemple, el tram de l’AP-7 entre
Molins de Rei i Martorell ja ha estat pagat més de 80 vegades, i els seus usuaris encara
segueixen pagant un preu molt per sobre al que hauria de ser un preu mínim, atès que no
es tracta de pagar unes infraestructures pagades ja diverses vegades sinó de cobrir els
costos de manteniment associats a aquestes.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a
Prats de Lluçanès proposa l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. Instar el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les concessions
de l’AP-2 i l’AP7.
SEGON. Instar el govern espanyol a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus dels
peatges de l’AP-7 i AP-2 al llarg de la concessió encara vigent fins l’1 de setembre de
2021.
TERCER. Instar el govern espanyol a fer efectiu el rescat de les autopistes esmentades
en el termini establert en les concessions vigents.
QUART. Fer arribar aquests acords a la presidència del govern espanyol, al ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, i als grups parlamentaris del
Congrés i Senat.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

11.- MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIONS
PRESENTADA PEL GRUP D’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 A LA MILLORA DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIONS
Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions és necessari per a àmbits tant
diversos com l’educatiu, el teletreball, l’empresarial, el comercial o l’oci.
Atès que aquest accés ha pres especial rellevància durant l’emergència sanitària de la
Covid-19 i que una millor connexió tecnològica al Lluçanès podria ser sinònim d’un valor
afegit per retenir i ampliar el talent professional a la comarca, amb l’increment poblacional
que aquest fet pot comportar.
Atès que les companyies de telecomunicacions actuen determinades exclusivament pel
retorn econòmic de la inversió feta i que sovint els entorns rurals en queden exclosos.
Atesa la necessitat de connexió que tenen la majoria dels municipis de la comarca i que
actualment és deficitari, agreujat per talls i interrupcions constants com la que hem patit
aquesta setmana.
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a Prats de
Lluçanès proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès continuï establint les sinergies
necessàries amb el Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya per accelerar la millora de la qualitat del servei.
SEGON. Seguir instant a les principals companyies i a les futures companyies que
gestionen les xarxes de telecomunicacions a resoldre’n, eficaçment i definitiva, les
deficiències.
TERCER. Comunicar aquest acord als municipis del Lluçanès, al Consorci del Lluçanès i
al Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

12.- MOCIÓ EN NOM DEL JOVENT REPUBLICÀ PER RECLAMAR MESURES DE
PREVENCIÓ, DETECCIÓ I SUPORT A LA SALUT MENTAL DEL JOVENT
PRESENTADA PEL GRUP D’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 EN NOM DEL JOVENT REPUBLICÀ PER RECLAMAR MESURES DE
PREVENCIÓ, DETECCIÓ I SUPORT A LA SALUT MENTAL DEL JOVENT
PRESENTADA PEL GRUP D’ERC
L’última dècada ha posat sobre la taula les conseqüències emocionals que pateixen
milers de joves a tot el país a causa de les recurrents crisis que arrosseguem des del
2008. Aquestes crisis han eixamplat les desigualtats socials, que són el principal
determinant d’una mala salut, especialment entre el jovent. El deteriorament del benestar
emocional pot derivar en l’aparició de problemàtiques de salut mental i la seva
cronificació. La pandèmia, a més de no resoldre aquest fenomen, ha contribuït en
l’agreujament d’una manera molt preocupant d’aquests problemes.
Així doncs, la salut mental de la gent jove i la població en general, s’ha vist afectada per
la modificació dels seus hàbits. L’anomenat confinament ha repercutit molt en el benestar
emocional del jovent, i per exemple segons dades de la Federació de Salut Mental de
Catalunya, l’estrès posttraumàtic s’ha triplicat. Posant dades sobre la taula per evidenciar
la magnitud del problema, el suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves
d’entre 15 i 29 anys, un 80% de la gent jove ha expressat malestar o haver empitjorat
arran del confinament i aproximadament un 60% ha tingut algun tipus d’ansietat.
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

1032-000001-2021

Codi Segur de Verificació: 8daf93d0-001b-42a2-b927-3c74bf4f4eb3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8812461
Data d'impressió: 20/07/2021 08:36:55
Pàgina 19 de 32

SIGNATURES

Ì8daf93d0-001b-42a2-b927-3c74bf4f4eb3jÎ

DOCUMENT

1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA (SECRETARIA), 06/04/2021 12:28
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT), 07/04/2021 11:52

El Jovent Republicà i Esquerra Republicana considerem fonamental la tasca de detecció
precoç i prevenció prèvia per tal d’evitar arribar a situacions límits que només suposen la
punta de l’iceberg. Segons la mateixa Federació, el 50% dels problemes de salut mental
sorgeixen abans dels 14 anys, i el 75% abans dels 25. Per tant, treballar la salut mental
en la franja del jovent esdevé bàsic i repercuteix en el benestar emocional del conjunt de
la societat.
El jovent acumula problemàtiques de tot tipus com la reducció de pràctica esportiva, les
classes en format virtual, el tancament de serveis i limitació de l’oci o la reducció de
franges horàries de mobilitat. Són aspectes que afecten a tota la població, però que en
l’etapa de l’adolescència i joventut esdevenen agreujants i creen un escenari molt perillós,
com ja s’està demostrant.
Recentment, la mateixa Unió Europea va declarar la salut mental com una prioritat i va
assenyalar que cal enfocar aquests problemes des de les polítiques públiques, promovent
un plantejament que s’amplia al conjunt de la població per tal de prevenir aquestes
malalties i afrontar els problemes relacionats amb la discapacitat, l’estigma, l’exclusió
social i les desigualtats.
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Per tot això proposem l’aprovació dels següents acords:
PRIMER. Assegurar la implementació de l’Acord del Govern de la Generalitat 215/2010,
de 16 de novembre, pel qual es va aprovar el Pla integral d'atenció a les persones amb
trastorn mental i addiccions.
SEGON. Posar en valor la tasca de totes les entitats que treballen per la sensibilització, el
reconeixement i la defensa de les persones amb algun tipus de problema de salut mental
així com les entitats juvenils que durant el confinament han treballat per posar dades
sobre la taula i fer evident el greuge d’aquesta problemàtica, com el Consell Nacional de
la Joventut o la Federació de Salut Mental Catalunya.
TERCER. Comprometre l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a seguir lluitant per millorar
les condicions de les persones amb trastorns mentals així com les seves famílies.
QUART. Promoure la creació d’espais i canals informatius i d’atenció a la salut mental a
Prats de Lluçanès així com la posada en marxa de campanyes conscienciació i
intervencions per promoure la salut mental del jovent.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i la Federació Salut
Mental Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat

13.- MOCIÓ IMPLEMENTAR MESURES D’ADAPTACIÓ URBANÍSTICA I SUPRESSIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA PRESENTADA PEL GRUP
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 IMPLEMENTAR MESURES D’ADAPTACIÓ URBANÍSTICA I SUPRESSIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA PRESENTADA PEL GRUP
RAP
En ple segle XXI, s’han de poder assegurar els drets d’accessibilitat, mobilitat i adaptació
urbanística de tota la ciutadania, en el sentit més ampli de la seva diversitat, i
contemplant el màxim de variables possibles. En un entorn accessible i sense barreres
arquitectòniques, es pot ajudar a millorar les habilitats d'autonomia, participació,
aprenentatge i autogestió de la vida diària i social de les persones. També es poden
evitar situacions de marginació, reduir la dependència de tercers, millorar les oportunitats
d’accés a un lloc de feina i augmentar l’activitat productiva del seu entorn més proper.
Atès que a Prats de Lluçanès hi ha carrers les voreres dels quals presenten una sèrie de
dèficits (amplada insuficient, inexistència de vorera, desnivells pronunciats per guals
anul·lats que fan inaccessibles el passos de vianants, finalització sobtada dels panots,
obstacles al mig de la vorera, etc.) que obliguen els vianants a fer ús de la calçada, amb
el risc per a la seguretat viària que això suposa, així com impossibiliten la circulació per
un itinerari segur a les persones amb mobilitat reduïda.
Atès la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'Accessibilitat aprovada pel Parlament de
Catalunya i l’obligació de la seva elaboració en un termini de tres anys de l'entrada en
vigor (octubre del 2014).
Atès que la seguretat viària es veu amenaçada per la manca d’un espai convenient per a
la circulació de vianants, que es posen en perill a ells mateixos i a tercers.
Atès que la conservació de la via pública i dels seus elements és una obligació bàsica,
fonamental i ineludible de l’administració local.
El grup municipal RAP proposa al ple de l’Ajuntament que s’aprovin els següents acords
en matèria d’accessibilitat, mobilitat i adaptació urbanística
Acords
Primer.- Crear el Pla d’Accessibilitat Municipal que contingui una diagnosi de les
condicions existents tant de l’estat de la via pública. Tal com indica la Llei 13/2014, del 30
d'octubre d'accessibilitat, aquest pla haurà de contenir a més d’una diagnosi de l’estat
actual, les actuacions necessàries en funció de les necessitats detectades, planificar en el
temps actuacions a dur a terme, definir les mesures de control, de seguiment, de
manteniment i d’actualització necessàries per a garantir que, una vegada assolides les
condicions d’accessibilitat, perdurin al llarg del temps i tot això en el termini que queda
per acabar la legislatura, cercant finançament a través de la Diputació per tal de poder
dur a terme aquest pla i per a la implementació posterior d’aquest Pla d’Accessibilitat.
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Segon.- Constituir una Comissió de treball per dissenyar el Pla, amb tots els agents i
entitats que vulguin participar i realitzar aportacions.
Tercer.- Autoritzar a l’Alcaldia a realitzar tants actes i gestions com siguin necessàries
per al compliment de l’acord anterior.
Quart.- Comunicar aquest acord al Consell per la Promoció de l'Accessibilitat, la
Conselleria de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat

14.- MOCIÓ DECLARAR PERSONA
PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS

NON

GRATA

FELIP

VI

DE

BORBÓ

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

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 DECLARAR PERSONA NON GRATA FELIP VI DE BORBÓ PRESENTADA
PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
El Consell Local per la República de Prats de Lluçanès i tots els grups municipals Junts
per Prats, Movem Prats ERC-AMC i RAP: Volem declarar que no hi ha marge pel silenci
de les institucions davant la situació actual de repressió i l’erosió de les llibertats i els drets
civils i polítics. I per això proposem:
La declaració de persona non grata a Felip VI de Borbó
La institució que actualment dona forma a l'estat espanyol és, en essència, una institució
antidemocràtica basada en drets hereditaris de sang i privilegis d'arrel aristocràtica.
Si aprofundim en el cas espanyol, ens trobem amb una monarquia que, a més de
legitimar-se en drets propis de l'Edat Mitjana, és també directament hereva del règim
franquista; el mateix dictador elegia a dit el seu successor, el rei Joan Carles I de Borbó.
La relació de la dinastia borbònica amb els Països Catalans ha estat una relació marcada
per la cultura política de la imposició: des de Felip V, primer Borbó cap de l'estat espanyol
que va sotmetre els catalans i les catalanes a cop d'autoritarisme polític i militar –com així
demostra el Decret de Nova Planta, que abolia les institucions catalanes; el setge de
Barcelona o la crema de Xàtiva– fins el darrer i actual cap d'estat, Felip VI, símbol de la
unitat d'Espanya, i que tres segles després del final de la Guerra de Successió continua
negant el dret d'autodeterminació de la nació catalana.
En l'actual procés de ruptura democràtica engegat pel poble català envers l'estat
espanyol, pensem que és convenient assenyalar i denunciar quin ha estat el paper de la
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dinastia borbònica i la corona espanyola al llarg de la història, el que representa i el que
simbolitza. Des del sotmetiment dels Països Catalans per dret de conquesta, a l'actual
model d'estat espanyol, arcaic i antidemocràtic.
 Perquè la institució monàrquica és anacrònica i no representa a la majoria de
catalans i catalanes.
 Perquè l'actual rei ho és per herència del règim feixista encapçalat pel dictador
Francisco Franco.
 Perquè la monarquia espanyola i, en concret, la dinastia borbònica, té una llarga
història d'exercici de l’autoritarisme polític i militar contra els Països Catalans i que
continua fins la actualitat.
 Perquè els catalans i les catalanes tenim la ferma voluntat de construir una
República independent de la monarquia espanyola i amb plena sobirania.
 Perquè l'estat espanyol és, encara a dia d'avui, una presó per la resta de pobles
de la Península Ibèrica sotmesos a la corona.
 Perquè la monarquia espanyola és corrupta i manté vincles amb règims
autoritaris que són contraris als valors republicans.
 Perquè el rei d’Espanya, Felip VI, el dia 3 d’Octubre de 2017 va abandonar la
figura d’àrbitre que li confereix la constitució espanyola i va decidir prendre part en
el conflicte, justificant i avalant la repressió espanyola en forma de càrregues
policials que l’ Estat espanyol va desplegar a partir del primer d’Octubre.

Per tots aquests motius, des del Consell Local per la República de Prats de Lluçanès i els
grups polítics Junts per Prats, Movem Prats, ERC-AM i RAP volem fer palesa a través
d’aquesta iniciativa la intenció d’instar a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès:
Primer.- Que es DECLARI el cap de l'estat espanyol, Felip VI de Borbó, persona non
grata del municipi de Prats de Lluçanès.
Segon. Que es DECLARI Prats de Lluçanès municipi antimonàrquic i, en conseqüència,
municipi plenament democràtic i republicà.
Resultat: Aprovat per unanimitat

15.- MOCIO MANIFEST RESTRICCIONS COVID-19 PRESENTADA PER TOTS ELS
GRUPS
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)
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MANIFEST DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS RESPECTE A LES
MESURES SOBRE LES RESTRICCIONS A CAUSA DE LA PANDÈMIA COVID-19
PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS

El Lluçanès és un territori rural amb 13 municipis i una densitat de població de 21
habitants per km quadrat. Actualment hi viuen al voltant de 7.700 persones. La
tendència a la despoblació és constant. En els últims 10 anys ha perdut un 6% de la
població. Per aquest motiu, des les entitats locals es treballa en diferents projectes i
serveis per revertir aquesta situació i aconseguir que el Lluçanès sigui una comarca
on poder-se desenvolupar en tots els sentits: familiar, social, educatiu, cultural i
empresarial.
Malgrat les mancances i els reptes que tenim com a territori rural, moltes empreses i
emprenedors aposten per a formar-se, viure i treballar al Lluçanès. Això suposa un
esforç ja que les necessitats en els territoris rurals (NTIC, mobilitat, contractació,
espais formatius, logística, etc) són més manifestes.
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La realitat de les zones rurals, i en aquest cas, del Lluçanès és molt diferent de l’àrea
metropolitana tant per la proximitat i accés dels serveis com per la demanda.
La presa de decisió de les restriccions, sobretot les que tenen a veure amb el
confinament municipal fa que moltes empreses de tots els sectors i persones
emprenedores no puguin oferir els seus serveis ja que el públic potencial és
insuficient.
Davant l’oportunitat que la crisi derivada de la pandèmia ha suposat als territoris
rurals per tal de revitalitzar-se (acollir nova població) s’ha generat el greuge i la
contradicció que les empreses es vegin forçades al seu tancament i sigui dificultós
que nous emprenedors vulguin iniciar el seu projecte empresarial. Calen, per tant,
polítiques de desenvolupament econòmic transversals: connectivitat, habitatge,
ensenyament, formació, cultura, joventut, emprenedoria, desenvolupament,
ocupació...
Cal respectar el món rural i les seves necessitats i realitats les quals creiem que no es
tenen en compte en el conjunt de lleis úniques. Entenem que la regulació jurídica ha
de ser universal i democràtica. Però també estem convençuts que, com ja s’ha anat
aplicant en la normativa referent a les restriccions, aquesta pot ser adaptada a
diferents necessitats territorials sense posar en risc cap element bàsic com és la salut
de les persones i sense generar cap discriminació.
El fet de viure al món rural suposa a la població una limitació d’accés a molts serveis.
Aquest greuge es veu augemntat si el confinament és municipal ja que molts
municipis no disposen de moltes serveis essencials.
Per defensa de la població i teixit del Lluçanès, per un territori rural viu i dinàmic, per
equilibri territorial i per drets.
SOL·LICITEM:
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Primer.- Que el Govern de la Generalitat de Catalunya revisi de forma urgent la
prohibició de la mobilitat entre municipis en els territoris rurals, com és el cas del
Lluçanès, ja que suposa unes dures conseqüències econòmiques per al sectors
econòmics i una limitació de drets de la seva població.
Segon.- Que el conjunt de normatives que s’elaborin, en referència a les restriccions
derivades de la pandèmia, tinguin en compte les realitats de territoris rurals com el
Lluçanès.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, als ajuntaments de
Lluçanès i al Consorci del Lluçanès.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: “Perquè consti amb acta de l’enfocament diferent que podria
tenir la moció, perquè s’ha de mostra empatia amb tots els reptes i problemes que hi a tot arreu, i
que no passa només al Lluçanès”.

Resultat: Aprovat per unanimitat
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16.- INFORMACIONS
1.- Jordi Bruch:
S’ha rebut un fons extraordinari de contingència per part de la Generalitat d’uns 52.000
euros pel 2021, que es paral·lel als q es reben cada any.
En altres plens, vam destinar diversos bens municipals per fer-los BCIL’S, en aquest cas
es va presentar el projecte de Cal Bernat i ens han concedit una subvenció de 30.300€
per rehabilitació de la teulada de Cal Bernat.
S’han rebut ajuts de la Diputació de Barcelona, en aquest cas pel programa Treball,
Talent Tecnologia que el desplegarà el Consorci del Lluçanès i que donen 12.800 euros.
De les ajudes que vàrem acabar destinant des de l’Ajuntament pel COVID19, a la primera
convocatòria es van presentar 29 empreses i unes ajudes per import de 10.081. En la
segona convocatòria, per de temes de restauració i estètiques, s’han presentat 10
empreses i s’ha donat un total de 2.984 euros. Continuem tenint la partida d’enguany amb
26.000€. Des de l’àrea de promoció s’ha anat enviant informació a les empreses de les
ajudes i subvencions.
També Diputació ens ha fet arribar un pla d’ocupació per aquest 2021 per un import de
5.735 euros.
La brigada i la jardinera han començat arranjar l’arbrat del poble, arreglat zones que feia
temps que no s’havia fet. També vàrem arribar a un acord amb carreteres de la
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Generalitat perquè arreglessin l’arbrat de la C-62, que feia molts anys que no es feia.
També s’han arranjat diverses voreres del municipi.
Vam tenir el primer contracte amb Trazia, adjudicatària de la redacció del projecte del
Teatre Orient, ja s’ha fet la primera visita, vàrem traslladar totes les nostres inquietuds
esperem tenir els primers esbossos en les aquestes setmanes.
S’ha treballat amb l’enllumenat de Nadal i també les obres d’aquí als jardins del Bach i la
farmàcia vella, que s’han tret els murs de divisió, es construeix una rampa d’accés per
unificar els dos jardins i s’estan construint dos lavabos i un petit magatzem, un escenari
fix i tots els desaigües nous de Cal Bach i s’obrirà una porta per l’avinguda Pau Casals, al
costat de l’escenari i una petita distribució dins la casa de Cal Andreuet.
Es signa el conveni per la cessió anticipada per a les sortides d’emergència per la part del
darrera del Teatre Orient.
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També s’ha signat un conveni per tenir el punt d’inici de les rutes eqüestres, que volem
apostar per aquest turisme eqüestre i l’espai exterior del magatzem “De la viuda” servirà
de punt de parda.
L’ACA ens han netejat una part del corriol de la font del Xambó.

2.- Vanessa Gómez:
La borsa de MEI ahir ja va quedar resolta, s’ha començat amb les trucades de les que
han quedat primeres i durant aquesta setmana s’ha d’enllestir aquest tema.
El desembre es va fer la plantada d’arbres, d’un arbre per Europa, se’n van plantar a
l’Escola Lluçanès, a la Pitota i a l’escola Fedac.
Pel que fa sostenibilitat, el mes de desembre estem amb una selectiva del 81%, rebuig
del 19% i la mitjana del 2020 és el 81% en selectiva. S’ha instal·lat un nou contenidor de
multiproducte a l’àrea de l’AUSA.
Donar les gràcies al Paco per la tasca portada a terme amb el porta a porta i que tingui
molta sort amb el projecte que engega.
El que volia dir des d’aquí al Ple, demanar siusplau que es respecti el medi natural, no
tirar deixalles, “botellons” i respectar el municipi, no deixar deixalles a terra i ser
conscients de la situació que estem vivint, i siguem conscients i cuidem el nostre medi
natural.
3.- Jordi Batriu:
Cultura valorem positivament programació durant el mes de desembre i hem gaudit del
festival d’Itineràncies amb la participació de les escoles, per primera vegada. El cap de
setmana següent, amb el confinament municipal, vam programar un taller i espectacle de
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circ dins els jardins de Cal Bach, en el marc de la Fira de Santa Llúcia. Amb les mesures
de seguretat, també es va organitzar obra de teatre de 360 grams, obra de la pradenca
Ada Vilaró i va ser un èxit.
A mitjans de desembre es va presentar la sessió de retorn dels usos del nou Teatre
Orient, camina cap a un espai cultural multidisciplinar, on hi tingui cabuda un ampli ventall
d’activitats culturals. En els aspectes més tècnics, la ciutadania aposta per mantenir la
fisonomia original i conservar els elements patrimonials principals, i mantenir l’espai del
bar. Hi ha el compromís de tornar emplaçar els veïns una vegada tinguem les primeres
propostes.
A nivell musical, vàrem acollir a la sala polivalent, una nova edició del cicle Intrús, que
s’organitza a través del Consorci.
Abans de Nadal, vam fer aposta de suport a la cultura dirigint-nos als músics, perquè
participessin en el primer concurs de nadales de “Fum, fum, fum”, es van rebre moltes
propostes i de qualitat i es fa arribar agraïment als artistes.
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Es va fer la mostra de pessebre dels aparadors buits del carrer Major i començàvem el
2021 amb una edició molt especial i diferent de la nit de reis, es va poder organitzar un
acte estàtic i agraïment a la comissió de reis i als veïns del poble pel seu bon
comportament.
Ara vindrà el 5 de febrer per commemorar crema del poble per part de les tropes de Felip
V. Enguany les Xeres no es podran repetir, però es pensen alternatives, exposició
fotogràfica a l’aire lliure on es recullen imatges del festival de llum i foc i es garanteix el
tradicional repic de campanes.

4.- Josep Vila:
A nivell esportiu, a dia d’avui, tenim els equipaments esportius tancats, tancats, atès la
normativa, també les instal·lacions esportives sense control accés estan tancades i
només està obert camp de futbol i la pista de pàdel.
En els darrers mesos s’havien de celebrar diferents esdeveniments esportius al nostre
municipi, a més dels setmanals, com el cros escolar i la recuperada sant Silvestre que no
es va poder celebrar. M’agradaria agrair a les entitats esportives que una vegada més
s’adapten a les restriccions.
Referent a l’àrea d’entitats aprofito per recordar que l’espai segueix funcionant, tot i que la
web de reserva no funciona però es pot trucar a l’ajuntament i seguir les mesures vigents.
En el Mon rural vull agrair al Paco Garcia la feina feta durant tot aquest temps en aquest
àrea.
El passat 12 de desembre es va celebrar la fira de Santa Llúcia i es va poder fer la
tradicional mostra de bestiar.
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5.- Isaac Romero:
L’ajuntament de Prats serà una de les entitats de registre IdeCAT per poder emetre
certificats identitat digital.
Els portaveus rebreu el ROM, el sotmetrem a consulta i anirà aprovació al proper ple, un
dels punts es permetre la votació remotament i també la creació de juntes de portaveus
per a parlar les mocions abans del ple.
Pel que fa a fires destacar bon funcionament de la jornada de Santa Llúcia, tot i el
confinament municipal i remarcar la cinquantena d’assistents a les jornades tècniques de
les rutes eqüestres, una oportunitat de turisme sostenible.
En l’àmbit d’igualtat va començar la diagnosi per que l’ajuntament compti amb un pla
intern d’igualtat i servirà per determinar que s’ha de millorar. Es va avançant amb la taula
d’igualtat i es treballarà per una diagnosi a nivell local i propostes de programació pel 19
de febrer i 8 de març. Us animem assistir-hi, serà una convocatòria telemàtica i
comptarem amb la nova tècnica d’igualtat, Mireia Soriano.
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També agraeixo al Paco Garcia la tasca feta tant en igualtat com en participació i donar la
benvinguda a Angi Soler com a tècnica de participació i de fires i agrair la tasca feta fins
al moment per l’Irene.
En l’àmbit de participació en les properes setmanes, començaran els primers passos,
perquè el camí escolar que va ser la proposta guanyadora, pugui estar operatiu a la
primavera.
Pel que fa a festes, la Festa Major no es pot portar a terme, així ho dictamina el Procicat,
hi havia una programació que es va treballar ja fa mesos, però no es possible. Des de
govern es treballa per la cultura i per això es fa un programa per mantenir la cultura del
nostre poble, ric en tradicions. El que si que hi haurà una exposició d’almorratxes en els
locals buits del carrer major. Per totes les restriccions aquest any no tindrem festa major
com la tenim entesa.
6.- Montserrat Juvanteny:
En l’àmbit de comerç volem felicitar la Unió de Botiguers per la campanya de Nadal.
També informar-vos dels premis del concurs d’aparadors de Nadal, enguany els premis
es portaran directament als establiments, els premiats són: la Pelu de la Pedra Dreta,
l’Avi Ciscu i la farmàcia Viver.
En l’àmbit dels serveis socials, hem treballat amb el Consorci amb la guia d’acollida de
persones nou vingudes, és un document d’acompanyament de les persones migrades. Es
un treball fet pel Consorci però cada municipi tindrà la seva guia. M’agradaria abans
d’aprovar-la per Ple trobar-nos amb els grups municipals i poder-la explicar.
Podem dir que durant el primer semestre d’aquest any es podrà portar a terme un nou
acte de restitució de la memòria històrica i homenatjar a un pradenc deportat en un camp
nazi i posar la 3a llamborda, que farà referencia al senyor Francisco Rovira Vinyoles.
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7.- Ferran Chacón:
Des de joventut moltes de les coses previstes no s’han pogut portar a terme, per la
pandèmia, com el juguem a Prats, també l’esport en valors segueix parat.
S’ha parlat amb el tècnic compartit del Consoci amb ganes de començar una sèrie
d’activitats compartides amb diferents pobles, però no es podrà portar a terme fins que
les circumstàncies ens ho permetin.
Tenim oberta la plaça de dinamitzador, que en breu estarà operativa i puguem començar
a preparar coses per quan puguem començar a tirar endavant.
En quant habitatge, preparem pel proper ple les noves línies d’ajut als habitatges.

17.- PRECS I PREGUNTES
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1.- Isaac Peraire: En referència al festival Itineràncies no és la primera vegada que hi
participaven les escoles, ja que anys enrere ja hi havien participat. Només per deixar-ne
constància.
2.- Isaac Peraire: Jordi, has comentat un fons de contingència d’uns 50.000 euros i saber
a que es dedicarà. Respon l’Alcalde dient, van a parar a romanent i no tenen que
justificar-se es poden tibar per la partida que sigui necessària quan fem una modificació
de crèdit.
Intervé el regidor dient: Poden anar a reactivació econòmica o en l’àmbit social estaria bé.
3.- Isaac Peraire: Has comentat un ajut per la renovació de la teulada de Cal Bernat, però
sabem que volem fer-ne de Cal Bernat?
Respon l’alcalde dient que hi ha un projecte destinat a memòria històrica i que pot
canviar-se i crec que segons el projecte costa 48.000€ fer la teulada i si no es preserva la
teulada ens quedaríem sense Cal Bernat i l’ajut és de 30.300€.
4.- Montse Boladeres: Ens agradaria saber quan costen les obres que s’estàn fent de la
Farmàcia vella?
Respon l’alcalde: Fins ara s’han gastat els 18.000 euros del pressupost anterior i per
aquest any tenim una partida que hi ha destinats 40.000€. Fins a dia d’avui, crec que
portem gastats en aquest pressupost uns 9.ooo i pico d’euros.
5.- Montse Boladeres: La valoració de l’import que se’ns ha concedit pels plans
d’ocupació, hi hagut una davallada molt important en comparació del 2020, si podeu ferne una valoració?
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Respon Alcalde: la valoració és molt dolenta i així ho hem manifestat a la Diputació que
ha anat baixant, afavorint a ciutats més grans. Pels Consells comarcals també han fet
una gran davallada.
6.- Montse Boladeres: Agrair també des del grup d’esquerra la feina que ha fet el Paco i
voldríem saber com s’ha fet el repartiment de tasques. Si ens ho podeu fer arribar.
7.- Montse Boladeres: Respecte la festa major, com ha grup hem fet públic el
posicionament d’esquerra, es veritat com ha dit el regidor de Festes que ens vam reunir,
però una hora abans de fer públic la no programació. Perquè el que s’ha fet es publicar
un anunci amb una creu vermella damunt. En la situació actual, creiem que el cost de
l’anunci es podia haver fet servir per altres utilitats, segurament més profitoses. Tothom
s’adapta a les circumstàncies i sobrava aquest anunci.
Pensem que no s’han compartit decisions de la Festa Major, quan la preparàveu no la
veu compartir, segurament ni amb entitats i per descomptat ni amb grups polítics. Davant
de la situació que arrosseguem entenem que la previsió per aquesta festa major podia
haver sigut millor, no entenem perquè no es pot fer el pregó a través del Prats Sofa, toca
ser responsables, no toca fer retrets i el Procicat també fa la seva feina tant bé com pot. I
cal reunir entitats i fer una taula de Festa Major, perquè surten idees noves. Per exemple
la Comissió de reis es va lluir amb la cavalcada.
Respon l’Alcalde: En referència a la Festa Major ens vem reunir per explicar-vos el treball
que hi havia hagut previ i en la reunió us vam ensenyar l’anunci i no vau dir que no us
semblava bé, i que si volíeu podíeu fer propostes. No es cert el que expliques, perquè
l’Isaac fa mesos que està en contacte amb les associacions, l’església, la persona del
pregó, hem parlat amb totes les entitats que formen la Festa Major. Per Sant Joan ja vau
obrir un debat, que per mi és inexistent, perquè aquest contacte amb les entitats hi ha
sigut. Jo vull fer una pregunta, en els 4 anys que vaig estar cap de l’oposició, a mi mai
se’m va dir que es faria per Festa Major i mai vaig retreure, perquè les festes majors les
programen la comissió de festes, la regidoria de cultura i l’equip de govern, per tant us
demano el mateix. En la Fira de Sant Jaume, el Tasta comarca o Santa Llúcia, també és
del poble i en aquest sentit seria el mateix. La festa major, la programen les entitats, la
regidoria de cultura i l’equip de govern.
En quan al pregó vem creure oportú, després que nosaltres volíem fer un acte, que
creiem segur, al pavelló i després vàrem dir a la polivalent perquè no hi hagués tanta
gent, però retransmetent els actes, però quan el Procicat ens passa la resolució a partir
del 7 de gener, ens prohibien fer la Festa Major i vàrem intentar dir que eren les Festes
de Sant Vicens, però tampoc podíem.
Per sant Joan vam ser valents, vàrem ser els primers de fer un acte al Camp de Futbol,
garantint les festes i la seguretat, però si ens tanquen totes les portes, no podíem fer-ho,
tot i que hem buscat totes les opcions de donar una sortida a la cultura.
Intervé el regidor Isaac Romero: Només agrair totes les mostres de suport donades, tant
per companys, persones del poble i també a la Rella, per la bona tasca que fa i que arriba
a tothom, i el que volíem es que quedés clar que no hi havia Festa Major per evitar
mobilitat.
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Continua el regidor Isaac Peraire: Que ningú intenti fer creure que estem criticant a la
revista La Rella, a qui donem plenament suport. El que diem és que són uns recursos que
sonen a mofa. No és el procicat qui prohibeix tot això, estem en una pandèmia, sembla
que no ens n’hem enterat, i amb una situació molt complexa i el que demanem es
coparticipació, compartim-ho i debatem-ho.
Si hi ha alguna qüestió sobre les festes majors passades, i si no veu anar mai a una taula
de festa deu ser perquè no devíeu voler. Teniu una regidora a l’equip de govern actual
que portava aquesta temàtica i t’ho pot explicar perfectament.
Intervé la regidora Montse Boladeres: Dues puntualitzacions, ens veu reunir 10 dies
abans de la Festa Major, el regidor de festes ens va ensenyar, de lluny, alguna cosa amb
el mòbil de l’anunci de la Festa Major. Hauríem d’intentar ser positius, el Covid no ens
permet, però trobem la solució, però una creu vermella no ajuda als ànims de la gent.
Respecte participació ens vàreu convocar perquè féssim propostes, per tant, si ens dieu
que fem propostes entenem que si que voleu que participem, sinó només es per quedar
bé. Per què no es fa el pregó pel Prats Sofà? Respon el regidor Isaac Romero: Entenem
que té sentit quan hi ha festa major.
8.- Isaac Peraire: L’últim ple es va aprova una moció, s’agafava el compromís de fer un
treball conjunt per assumir un gran compromís polític unitari per aquesta l’escola la Pitota,
no hi ha hagut cap reunió i tampoc sé si l’equip de govern ho ha fet en referència aquests
canvis que hi hagut. I ens consta que hi hauran altres canvis. No se si podíem fer el
treball conjunt o una reunió per donar l’importància que La Pitota es mereix?
Respon la regidora Vanessa Gomez: Teníem pensat, quan tinguem la nova plaça de
direcció i mestra i tot estructurat la intenció és fer una reunió i explicar-ho tot, i no he
donat més informació perquè penso que els primers que han d’estar assabentats són els
pares. Continua l’alcalde dient: La voluntat de tots és que l’escola funcioni i vagi bé, no té
res a veure amb política, és un projecte de poble que tots volem que tiri endavant. Vetllar
perquè tota la comunitat educativa funcioni.
Intervé el regidor Isaac Peraire: Apostar per un tipus d’educació o una altra és política,
igual que amb participació, que és el que estem o hauríem d’estar fent tots a qui.
9.- Queta Bosch: Nosaltres diferenciem informació de participació, potser al setembre
haguéssim pogut fer opcions d’opcions que s’haurien pogut dur a terme en la Festa
Major, això seria participació, que vas fent fins que arribi la Festa Major. Però si 10 dies
abans expliques el que està passant, ens esteu informant, no és participar. I en sortir de
la reunió ja vam trobar el twit. No participem, ens informeu, però és la vostra gestió i això
ja ha passat en moltes coses. No podem participar perquè no ens dona temps.
10.- Queta Bosch: Varies coses. En tot aquest procés no sé si heu pensat en
Carnestoltes, per fer un carnestoltes una mica diferent, telemàtic o pandèmic.
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11.- Queta Bosch: Demanar si el ROM ens arribarà amb temps per poder fer-hi
aportacions i poder-lo estudiar.
12.- Queta Bosch: Saber com està el tema de Fumanya i si en l’última setmana s’ha fet
alguna cosa.
13.- Queta Bosch: Projectes que s’haurien d’estar fent o portant a terme, no sabem que
es farà a Cal Andreuet i hi fan obres, però no sabem que es vol fer. Ens parleu tota
l’estona del turisme eqüestre, però no hem vist cap Pla, cap on va i ens agradaria tenir
alguna cosa per avaluar-ho.
Respon l’Alcalde: si haguessis participat a la es jornades eqüestre que es va fer per
Santa Llúcia es va explicar. Es per persones que disposen de cavalls han de corre en
hipòdroms i l’equip de govern aposta per fer unes rutes i unes estades, rutes de 5 dies al
Lluçanès, on s’implica restauració, cases de turisme rural, hotels i punts de parades
perquè la gent quan pernocti pugui deixar els seus animals i carruatges. Creiem que és
un turisme de qualitat i aquí tenim molts elements d’interès per tirar endavant un projecte
cultural com aquest.
En quan a Cal Andreuet us hem explicat, si que tenim projecte, el mateix arquitecte ens
ha fet els planells dels lavabos que tenim, de la rampa que tenim, de l’escenari que tenim
i que ha de ser un potencial turístic per poder desenvolupar actes de promoció
econòmica, actes culturals, musicals. En la part de la casa la nostra aposta es per
traslladar a la part baixa de la casa de Cal Andreuet l’oficina de turisme i un museu
permanent de memòria històrica del nostre municipi. Tenim projecte i sabem que volem
fer. I hauríem d’estar orgullós tots amb el patrimoni cultural que tenim al mig del poble.
Intervé la regidor Queta Bosch: Jordi, entenc tot el que ens expliqués, però on és el paper
on nosaltres podem consultar el que es vol fer, i així aportar les nostres idees, i aquest
projecte no el trobem.
Intervé el regidor Isaac Peraire: M’ha semblat que deies perquè no ens sembla correcte la
inversió de Cal Andreuet i t’ho explicaré molt ràpidament. El discurs de recuperem
patrimoni està molt bé, i el compartim, però 420.000€ i avui ens has anunciat que n’hi ha
20 i pico mil més en aquests moments per l’adequació, i tenint en compte la resta
d’equipaments que tenim com el Museu Soldevila, Cal Bernat, l’Orient i el moment
pandèmic actual que afecta al teixit comercial, productiu, tenim la Plaça Nova amb
botigues al voltant que podríem ajudar urbanitzant i arreglant aquest espai, el carrer del
mercat, o dinamitzar amb espectacles, quan es pugui fer, on hi ha l’activitat comercial, no
a fora, per això ja tenim el Passeig, serà molt maco, preciós, però el moment i amb les
necessitats que hi ha no entenem, com no entens el nostre posicionament. No hi estem
d’acord.
Respon l’alcalde: Són voluntats polítiques i decisions polítiques, tampoc no entenc om
s’ha pogut gastar 1.046.000 euros en els vestidors de la zona esportiva. Continua el
regidor Isaac Peraire dient: s’ajunten dos equipaments que s’estaven caient i no complien
normatives sanitàries, ni d’accessibilitat, n’acabes tenint un que genera activitat esportiva
i econòmica amb un bar. I evidentment com has dit són voluntats polítiques.
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Respon l’Alcalde: en referència al tema de Fumanya es van presentar les al·legacions al
projecte i això corre el seu tràmit i el 28 de gener tenim trobada amb l’Agència Catalana
de Residus, i el departament de Territori i sostenibilitat per parlar l’aquest tema amb totes
els alcaldes del Lluçanès.
Intervé el regidor Isaac Romero: En referència al ROM, hi haurà un procés de consulta,
continua la secretària dient: abans de l’aprovació per Ple farem una consulta prèvia que
es sotmet a tota la població perquè puguin aportar les proposicions que vulguin, llavors hi
ha aprovació del Ple i exposició pública.

Finalitza l’Alcalde dient: En el ple del cartipàs vàrem dir que començaríem els plens a 2/4
de 8 de la tarda, la Queta per motius laborals li va millor començar a les 8. Si tots creieu
que si s’ha de modificar el cartipàs i fer els plens a les 8 ja deixar-ho arreglat.
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Continua el regidor Isaac Peraire dient: Només una apreciació, solidaritat i fraternitat amb
tu Queta, però va en línia inversa al que hauríem de tendir a fer que és el tema d’horaris,
però la solució hauria d’estar en una altra banda no en canviar l’hora del ple.
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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