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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS DEL
DIA 17 de març de 2021
Identificació de la sessió:
Núm.: PLE2021000002
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 17 de març de 2021
Horari: De les 19:35 h a les 21:54 h
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Anna Clària Vila, Secretària Interventora
Jordi Bruch Franch, Alcalde
Montserrat Juvanteny Canal, Regidora

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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Pere Vila Vilalta, Regidor
Ferran Chacon Gost, Regidor
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 L'ACTA DEL PLE ANTERIOR DE DATA 20/01/2021
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL 6 AL 68/2021
4.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATA 13/01/2021 27/01/2021
10/02/2021 24/02/2021
5.- BONIFICACIÓ ICIO FAÇANA RESCLOSA, 31
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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1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA (SECRETARIA), 20/05/2021 10:49
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 20/05/2021 12:05

6.- CONVENI SAIAR 2022
7.- APROVAR COMPTES DE GESTIÓ DEL 2020 ORGT
8.- APROVACIO INICIAL SUBVENCIO AJUDES REHABILITACIO HABITATGE
DESTINAT A ARRENDAMENT
9.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
10.- MOCIÓ PER DEMANAR LA RATIFICACIÓ DEL TRACTAT DE LA PROHIBICIÓ DE
LES ARMES NUCLEARS PER PART DE CATALUNYA - CONJUNTA
11.- MOCIÓ A FAVOR DEL PLE RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES
TRANS* I EN SUPORT D'UNA LLEI TRANS ESTATAL - CONJUNTA
13.- MOCIÓ PER UN CICLE DE CULTURA I ACTIVITATS AL CENTRE DEL POBLE ERC
14.- MOCIÓ EN FAVOR DE LES ENTITATS DEL MUNICIPI DE PRATS DE LLUÇANÈS ERC
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15.- MOCIÓ CENTRE INTERPRETACIÓ MIQUEL SOLDEVILA - RAP
16.- INFORMACIONS
17.- PRECS I PREGUNTES

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

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ANTERIOR DE DATA 20/01/2021
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada per l’Ajuntament en ple el dia:
-

20 de gener de 2021, sessió ordinària

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda aprovar-les íntegrament.
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2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL 6 AL 68/2021
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 6 al 68 del 2021.
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

3.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATA 13/01/2021 27/01/2021
10/02/2021 24/02/2021
Es dóna compte de les Actes de les Juntes de Govern següents:
-

Acta de la Junta de Govern del 13 de gener de 2021, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 27 de gener de 2021, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 10 de febrer de 2021, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 24 de febrer de 2021, en sessió ordinària
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L’ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

4.- BONIFICACIÓ ICIO FARÇANA RESCLOSA, 31
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)
BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES PER
A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANA A LA COMUNICACIÓ D’OBRES 75/2021
Vista la sol·licitud presentada en data 20 de gener de 2021 amb número de registre
d’entrada E2021000188, en que sol·licita una bonificació de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres de la comunicació d’obres 75/2021.
Atès que l’Ordenança fiscal número 5 sobre l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, en l’article 6.1 estableix que es poden concedir bonificacions potestatives del 95%
a favor de la rehabilitació integral de façanes quan sigui declarat per ple l’especial interès
o la utilitat municipal.
Vist que correspon al Ple l’aprovació de la bonificació potestativa del 95% per la
rehabilitació de façanes, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
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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El Ple de l’Ajuntament adopció els següents
ACORDS:
Primer.- Declarar d’interès municipal la rehabilitació de la façana del carrer Resclosa, 31 i
concedir una bonificació del 95% de la quota de l’ICIO a la comunicació d’obres 75/2021.
Segon.- Notificar aquests acords a la persona interessada i la intervenció municipal per la
seva bonificació.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.- CONVENI SAIAR 2022

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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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)

APROVACIÓ SOL.LICITUD DE CONVENI NOU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS PEL SERVEI
D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT GRAN EN L’ÀMBIT RURAL
Vist el conveni subscrit entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del
Departament de Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès per a la prestació del Servei d’Atenció Integral a la gent gran en
l’Àmbit Rural a Prats de Lluçanès, en data 1 de desembre de 2016.
Atès que aquest conveni no pot ser prorrogat anualment.
Es proposa al Ple, l’adopció del següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de Conveni Nou per a l’any 2022 del Conveni
interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès de 14 places de servei
d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural per a l’any 2022.
Segon.- Autoritzar l’alcalde a la signatura del conveni esmentat.
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Prats de Lluçanès (Lluçanès)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000005-2021

Codi Segur de Verificació: 573e2d6e-997b-4a27-b952-3c77c1eee773
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_9166988
Data d'impressió: 20/07/2021 08:38:31
Pàgina 5 de 34

SIGNATURES

Ì573e2d6e-997b-4a27-b952-3c77c1eee773KÎ

DOCUMENT

1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA (SECRETARIA), 20/05/2021 10:49
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 20/05/2021 12:05

Tercer.- Trametre aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.- APROVAR COMPTES DE GESTIÓ DEL 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)
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APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ EXERCICI 2020
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària
durant l’exercici 2020 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions
d’ingrés directe, liquidats per aquest ens.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb
els fons transferits a aquest ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
-Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2020:
Rebuts
123,52€
Liquidacions
40.119,60€
-Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2020:
Rebuts
158.209,37€
Liquidacions
68.240,68€
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions
a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
El Ple de la Corporació adopció el següent
ACORD:
Únic.- Informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2020 presentada
per l’ORGT.
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Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació

7.- APROVACIO INICIAL SUBVENCIO AJUDES REHABILITACIO HABITATGE
DESTINAT A ARRENDAMENT
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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APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES PER AL FOMENT I
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ SOBRE
HABITATGES DESOCUPATS QUE ES DESTININ A LLOGUER A PRATS DE
LLUÇANÈS PEL PERIODE 2021
Vist el projecte de bases reguladores per al foment i concessió d’ajudes per a actuacions
de rehabilitació sobre habitatges desocupats que es destinin a lloguer a Prats de
Lluçanès
D’acord a les previsions del Programa d’actuació municipal d’habitatge i la necessitat
d’incentivar que els habitatges buits es posin en lloguer per tal de dinamitzar el parc
d’habitatges buit.
Considerant que la Corporació té atribuïda legalment la potestat reglamentària per dictar
aquestes bases a l'àmbit de les seves competències d’acord amb els articles 22.2 d) i 49
de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i que l'expedient s'ajusta al
procediment legal assenyalat a l'informe de Secretaria de data 19 de febrer de 2019
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per a la seva aprovació.
Atés el text de les bases que es reprodueix literalment,
BASES REGULADORES PER AL FOMENT I CONCESSIO DE SUBVENCIONS PER A
ACTUACIONS DE REHABILITACIO SOBRE HABITATGES DESOCUPATS QUE ES DESTININ
A LLOGUER A PRATS DE LLUÇANÈS
ARTICLE 1. Objecte de l'actuació
L'Ajuntament de Prats de Lluçanès, en compliment a les mesures establertes al Pla d’Habitage
amb l'objectiu de reduir la presencia d'immobles desocupats al municipi i vetllar pel bon estat de
conservació i manteniment del parc d'habitatges del municipi, esta duent a terme actuacions per a
incentivar la rehabilitació d'habitatges degradats i fomentar alhora l'ús dels immobles desocupats
del municipi, impulsant així comportaments mes eficients i solidaris en l'àmbit de l'habitatge i la
gestió urbana.
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L'objecte de les actuacions que es regulen en les presents Bases es establir els criteris i
procediments de selecció per al foment i concessió de subvencions per a actuacions de
rehabilitació sobre habitatges buits desocupats del municipi de Prats de Lluçanès que siguin
possats en lloguer pels seus propietaris, a canvi que l'Ajuntament subvencioni una part de les
obres de rehabilitació reforma i posada al dia d'aquests habitatges; amb la finalitat d'incrementar el
parc de lloguer del municipi.
L'ajuntament subvencionarà econòmicament una part de les obres que siguin realitzades pels
propietaris dels immobles si aquest immoble finalment s’ha posat a lloguer i hi ha un contracte
d’arrendament en vigor.
ARTICLE 2. Regim jurídic.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques

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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ARTICLE 3. Beneficiaris.
Totes les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d'habitatges ubicats al municipi de
Prats de Lluçanès, que reuneixin les condicions descrites a l'article 4 de les presents Bases, que
hagin reformat un habitatge per arrendament i efectivament l’hagin arrendat durant el període de
l’any 2021.
Els sol·licitants podran actuar per si mateixos o mitjançant representant legal.
ARTICLE 4. Condicions dels habitatges.
Per poder optar a les subvencions, els habitatges que posats en lloguer hauran de complir les
condicions següents:
a) Estar ubicats al municipi de Prats de Lluçanès.
b) Estar desocupats en la data d’arrendament de l'habitatge i des de la data de rehabilitació de
l’immoble.
c) Que s'hi hagin de realitzar obres de rehabilitació, reforma o posada al dia aquest 2021 d'acord
amb les tipologies d'obres descrites a l'article 5 de les presents bases i que aquestes obres
estiguin autoritzades per una llicència municipal o comunicat d’obres segons s’escaigui. Aquestes
obres i actuacions hauran de ser proporcionades i justificades tècnicament.
d) Ser habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial. En aquest darrer cas, cal
obtenir l'autorització de lloguer.
e) Disposar de cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència energètica, o estar en condicions
d'obtenir-los un cop s'hagi dut a terme la rehabilitació de l'habitatge.
f) Disposar del contracte de lloguer iniciat durant l’any 2021.
ARTICLE 5. Actuacions de rehabilitació, reforma i condicionament sobre els habitatges.
Les actuacions que són objecte d'aquestes Bases, i que per tant, configuraran el pressupost
subvencionable de l'actuació de rehabilitació, condicionament o reforma, són les següents:
a) Adequació de les peces i els elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir les condicions
mínimes d'habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un/a
llogater/a o adjudicatari/ària, d'acord amb allò establert en el Decret 141/2012, de 30 d'octubre
sobre les condicions mínimes d'habitabilitat.
b) Les instal·lacions d'aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l'adequació
de l'habitatge a la normativa vigent.
c) Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d'habitabilitat i a les condicions
necessàries perquè l'habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un/a llogater/a.
d) Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els
tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els
tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
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e) Repàs dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment:
pintura, terres, portes, finestres i altres.
f) Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic, i per a l’obtenció de la
corresponent cèdula d'habitabilitat i certificació energètica.
Totes les actuacions s'han d'ajustar a les normatives reguladores corresponents.
Els tècnics de l'Ajuntament, podran valorar l’adequació de les despeses de les obres de reforma
de l'habitatge, d'acord amb els barems de preus de la construcció reconeguts oficialment que es
publiquen al Butlletí Econòmic de la Construcció.
ARTICLE 6. Conceptes no subvencionables.
No es podran presentar com a despeses subvencionables altres despeses que no siguin
considerades en l'article 5e de les presents Bases.
ARTICLE 7. Dotació pressupostària. Import màxim de cada actuació.
Mentre siguin vigents a aquestes Bases es destinarà a la concessió d'aquesta subvenció la
quantia mínima anual de 6.000 euros corresponents a l’aplicació pressupostària 152,480 del
pressupost del 2021.
El percentatge de subvencionat de les actuacions subvencionables serà de en tot cas, l'import
màxim previst per a cada actuació de rehabilitació s'estableix en 500 euros amb un màxim d’un
immoble per propietari i no pot representar més del 15% de l’import total de la rehabilitació. En
cas de la presentació de una segona sol·licitud o més per propietari aquest rebrà l’ajuda si
finalitzat el termini de presentació de proposicions existeix partida pressupostària.
ARTICLE 8. Convocatòria.
La convocatòria que obri el termini per a sol·licitar aquesta actuació l’efectuarà el ple i es publicarà
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al taulell d’edictes i en el web
municipal.
Els interessats podran presentar es sol·licituds durant tot l’any 2021.
ARTICLE 9. Presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds es podran presentar a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de les bases.
La sol·licitud es presentarà dins de l’any 2021 en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Prats de
Lluçanès, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
El model normalitzat de sol·licitud es podrà obtenir a l'Ajuntament i al web d'aquest ajuntament. La
presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les Bases
reguladores d'aquestes actuacions.
S’acompanyarà la sol・licitud amb els documents següents, o de la corresponent autorització per
a la consulta telemàtica:
a) Fotocopia del DNI/NIF/NIE del/de la persona sol·licitant. En el cas de persones jurídiques,
fotocopia de l'escriptura de constitució i dels estatuts; fotocopia del document acreditatiu dels
poders del representant de l'entitat que signa la sol・licitud, i documents acreditatius de la
inscripció de la persona jurídica en el registre corresponent.
b) Còpia de l'escriptura de propietat de l'habitatge objecte de la subvenció.
c) Descripció de les obres a realitzades per a l’adequació de l'habitatge, que s'ajustin a les
tipologies descrites a l'article 5. En tot cas, es tracta d'una descripció resumida, ates que el tècnic
municipal efectuarà a posteriori la corresponent inspecció de l'immoble per a determinar amb detall
tant l'estat de conservació com les actuacions de rehabilitació realitzades i la factura corresponent
a aquestes obres.
d) Declaració responsable de tenir l'habitatge desocupat en la data de sol·licitud i des de que s’han
realitzat les obres de rehabilitació.
e) Declaració responsable sobre si s'han demanat o obtingut altres ajuts per a la mateixa actuació.
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f) Declaració responsable conforme el sol・licitant no es troba en cap de les circumstancies que
preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i declaració
conforme esta al corrent de les obligacions tributaries i de les obligacions amb la Seguretat Social.
g) Còpia del contracte de lloguer.
h) Resguard del dipòsit de la fiança a l’INCASOL.
i) Còpia del model 600 de l’Agència Tributària liquidat amb la tarifa AUR.
Si la sol・licitud no reuneix tots els requisits establerts en aquesta, l’òrgan competent requerirà a
l'interessat perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de deu dies, indicant-li que si no ho
fes, se'l tindrà per desistit de la seva sol・licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els
termes que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015.
L’òrgan competent podrà demanar documentació complementaria per ampliar el seu coneixement
sobre la sol・licitud presentada.
ARTICLE 10. Procediment per a la concessió de l’actuació.
10.1. Òrgan instructor del procediment: tècnics municipals.
Les activitats d’instrucció comprendran les activitats següents:
- Petició d'aquells informes que estimi necessaris i/o convenients per a l’avaluació de les
sol・licituds que es formulin.
- Verificació prèvia del compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de
beneficiari de l’actuació.
- Avaluació de les sol・licituds o peticions, efectuada conforme als criteris, formes i prioritats de
valoració, que es defineixen en aquestes Bases.
10.2. Comissió de Concessió de Subvencions per a la Rehabilitació destinada a lloguer: Una
vegada avaluades les sol・licituds, es remetran els expedients a l’òrgan col·legiat que, en
compliment de l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, emetrà informes sobre les
sol・licituds. El dit òrgan, que es denominarà Comissió de Concessió de Subvencions per a la
Rehabilitació destinada a lloguer estarà format pels membres següents: l’arquitecte municipal, dos
tècnics municipals i la secretària de l’ajuntament.
10.3. Resolució: A la vista de l'expedient i de l'informe de l’òrgan col ・legiat, l’alcaldia formularà la
resolució, degudament motivada.
La resolució de la concessió o denegació de l’actuació de rehabilitació posarà fi a la via
administrativa.
L’actuació s’entendrà acceptada si transcorreguts deu dies naturals des de la notificació de la seva
concessió, el beneficiari no s'ha manifestat en sentit contrari.
El termini màxim de resolució i notificació per a cada sol・licitud es de sis mesos. El termini es
computarà des de la presentació en el registre d'entrada de la corresponent sol ・licitud.
Si es produeix el venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, s’entendrà
desestimada la sol・licitud de la concessió per silenci administratiu.
ARTICLE 11. Criteris per a l’assignació de les subvencions.
Tots les sol・licituds que compleixin correctament amb els tràmits, justificacions i obligacions que
es preveuen en aquestes Bases seran avaluades per rigorós ordre de presentació, a mesura que
els expedients siguin complets, i s'aniran resolent fins l'exhauriment del crèdit pressupostàriament
disponible per a la subvenció d'aquestes actuacions.
ARTICLE 12. Criteris tècnics de les actuacions.
No es podran beneficiar de cap ajut les obres o actuacions que es realitzin en situació d’infracció
urbanística i/o ordre d’execució o sense disposar de la correponent comunicació o llicència
d’obres. Qualsevol infracció en aquest sentit produirà pèrdua de l'ajut, fins i tot en el cas que ja
s’hagués resolt el seu atorgament, amb independència de les actuacions sancionadores
municipals que corresponguin.
ARTICLE 13. Pagament de les subvencions.
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La tramitació del pagament de les subvencions es dura a terme en el termini de 3 mesos des de la
notificació de la resolució d'atorgament, un cop transcorregut el termini per a l’acceptació que s'ha
previst a l'article 10.3 i un cop comprovat que la persona beneficiaria esta al corrent de les
obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.
ARTICLE 14. Obligacions dels beneficiaris/àries
Les obligacions de les persones beneficiaries son les següents:
a) Mantenir el contracte d’arrendament formalitzat com a mínim un any.
b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, així com
qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta informació li sigui requerida en
l'exercici de les actuacions anteriors.
c) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troba al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributaries i enfront de la Seguretat Social.
d) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
que financin les activitats subvencionades.
e) Conservar els documents justificatius dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
f) En cas d'estar en curs d'alguna de les causes de reintegrament, procedir al reintegrament de la
quantia rebuda.
g) Que en cas de finalització del contracte per part del propietari, procedir al reintegrament de la
quantia rebuda.
ARTICLE 15. Publicitat.
L'interessat autoritzarà, en la sol・licitud de la subvenció, a l'Ajuntament a fer publiques les dades
següents de la seva actuació: tipus d’actuació, fotografies significatives de l'estat inicial i final,
adreça de l'habitatge, pressupost de les obres, subvenció atorgada, descripció de l'estat original de
l'habitatge i descripció de les obres o actuacions efectuades.
ARTICLE 16. Compatibilitat de les Subvencions.
La concessió d'aquestes ajudes serà compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció o ajut.
En cap cas l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada.
El beneficiari tindrà l’obligació de comunicar a l’òrgan concedent o a l'Entitat col·laboradora
l’obtenció de subvencions, ajuts públics, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.
ARTICLE 17. Control.
L’òrgan concedent podrà realitzar els controls administratius i inspeccions que consideri oportuns a
fi de comprovar la veracitat de les dades consignades en la documentació presentada, així com el
compliment dels requisits per a la percepció de l'ajuda.
El beneficiari tindrà l’obligació de col・laborar en la dita inspecció, proporcionant les dades
requerides i facilitant, si escau, l’accés a l'habitatge objecte de rehabilitació i cessió.
ARTICLE 18. Regim sancionador, revocació i reintegrament de la subvenció.
L'incompliment del compromís establert a l'apartat a) de l'article 14 d'aquestes Bases es causa de
revocació de la subvenció.
En aquest cas, i també en els casos previstos per la Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i
l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins el dia que
s'acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei General
de Subvencions.
ARTICLE 19. Entrada en vigor.
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Les presents Bases entraran en vigor un vegada publicat íntegrament el seu text en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, i transcorregut el termini establert en l'article 65.2 de la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases del Regim Local.

El Ple de la corporació adopció els següents
ACORDS:
Primer.- Convocar i aprovar les bases reguladores per al foment i concessió de
subvencions per a actuacions de rehabilitació sobre habitatges desocupats que es
destinin a lloguer a Prats de Lluçanès pel periode 2021.
Segon.- Sotmetre-les a informació pública per termini de 30 dies, prèvia publicació de
l’anunci d’exposició al públic al taules d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província.
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Tercer.- En cas de no produir-se al·legacions en el termini d’exposició al púbic,
l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord exprés, de
conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
entrant en vigor l’endemà de la seva publicació integra al Butlletí Oficial de la Província.
Resultat: Aprovat per unanimitat
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: Com ha explicat el Txiki, la partida
pressupostària del 2020 era de 5.000€ i aquest any s’hi destinen 6.000€. El que volem es posar el
nostre gra de sorra per fomentar habitatges que puguin estar desocupats al nostre municipi i
pugui ser un incentiu a reformar habitatges i els puguin posar a lloguer. Hem tingut un augment
d’empadronaments al municipis i hem tingut una demanda elevada d’habitatges i amb aquestes
accions esperem contribuir a que hi hagi més moviment en aquest sentit.
Intervé la regidora Montse Boladeres: Ens hauria agradat una partida pressupostària més
ambiciosa, tot i que s’ha augmentat respecte l’any passat, però són 1.000€ i un altre punt, l’article
14.a) parla de les obligacions dels beneficiaris que diu: “Cal mantenir el contracte d’arrendament
fins esgotar-ne la vigència”, però la llei estableix una durada mínima de 5 anys, però per una
subvenció de com a molt 500€ i haver de mantenir un contracte de lloguer durant 5 anys, no sé si
ens ajuda gaire.
Continua l’Alcalde dient: Potser es podria modificar i posar com a mínim 1 any, perquè es cert, que
com dius tu Montse amb aquests contractes de 5 anys no s’acabin portant, i deixin un pis i vagin a
un altre. Per tant, veig bé l’aportació i modificar la vigència de cinc anys i posar el termini d’un any.
Intervé la regidora dient: Potser es podria reflexar qui rescindeix el contracte, perquè si ho fa
l’arrendatari no cal castigar a la propietat. L’Alcalde continua dient: Veig bé afegir aquesta part que
diu la Montse Boladeres.
Continua la regidora Queta Bosch: Trobem incongruència en alguns punts sobre si el lloguer ha
d’estar fet per demanar la subvenció i si ja s’ha fet durant un any si ha donat problemes aquest
apartat. I també quina partida s’ha esgotat aquest any, si ja s’han esgotat els 5.000€. Pensem que
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la partida es petita perquè si tenim en compte la quantitat de documents que es demanen, per tant,
no sabem si incentiva gaire.
Respon l’Alcalde dient: Podem aprovar les bases tal i com estan i si hi ha algun problema durant
aquest any en la presentació de documentació mirarem de solucionar-ho a les bases del 2022. I
l’import per l’any 2020 no es va esgotar, perquè també va ser un període curt per presentar la
sol·licitud.

8.- MODIFICACIO DE CREDITS 1/2021
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 Abstencions (Enriqueta Bosch Pascual, Isaac Peraire Soler,
Montserrat Boladeres Bach, Pere Vila Vilalta)
APROVACIÓ INCIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2021
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Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi
de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no
existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el
consignat, el president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de suplement
de crèdit i crèdit extraordinari.
L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a
l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els
pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i
publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal i aprovació del
Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre informació,
reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat amb allò establert a
l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents.
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Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament
Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de
crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de suplement de crèdit.
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per
la Secretaria General.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal sobre la modificació de crèdit del vigent
Pressupost Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
El Ple de la corporació adopta els següents
ACORDS:
Primer.- L’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost
Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari segons el
següent detall:

DESPESES
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A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
NOVA
INICIAL
CONSIGNACIÓ

TOTAL
CONSIGNAT

323,22799

Educació. Treball altres empreses

1.000,00 €

2.800,00 €

3.800,00 €

334,22799

Cultura. Treball altres empreses

1.000,00 €

2.800,00 €

3.800,00 €

920 22110

Administracio gral. Productes neteja i cond.
Administracio gral. Despeses diverses

600,00 €

227,71 €

827,71 €

10.000,00 €

281,64 €

10.281,64 €

920,22699

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

6.109,35 €

B) CRÈDIT EXTRAORDINARI
PARTIDA

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

SUPLEMENT

CONSIGNACIÓ
FINAL

3371 13000 Joventut. Ret. basiques (50% agent civic)

-

9.500,00 €

9.500,00 €

920 12003 Personal funcionari. Altres complements

-

325,52 €

325,52 €

920 13002 Personal laboral. Altres complements

-

821,00 €

821,00 €

1622 62300 Deixalleria. Maquinària i intal·lacions tèniques
Deixalleria. Inversio rep. funcionament
1622 63900 operatiu

-

39.173,60 €

39.173,60 €

-

9.793,40 €

9.793,40 €

3261 63200 Escola bressol. Tanca de fusta (pati)

-

484,12 €

484,12 €

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

60.097,64 €

TOTAL DESPESES

66.206,99
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Segon.- L’increment de despesa proposada es finança mitjançant nous i majors
ingressos i baixa d’altres aplicacions.

INGRESSOS
A) BAIXA D'ALTRES APLICACIONS
PARTIDA
320 13000

CONCEPTE
Educació. Retribucions bàsiques

334 13000

Cultura. Retribucions bàsiques

920 130000
920 16000

Administracio general. Ret. bàsiques
Administracio general. Seguretat Social

1532 62500

Vies públiques. Mobiliari

CONSIGNACIÓ
INICIAL
11.000,00 €
11.000,00 €
136.614,00 €
164.000,00 €

TOTAL BAIXA D'ALTRES APLICACIONS

TOTAL
BAIXA
CONSIGNAT
2.075,00 €
8.925,00 €
2.075,00 €

8.925,00 €

9.500,00 € 127.114,00 €
1.450,00 € 162.550,00 €

2.000,00 €

484,12 €

181.450,00 €

15.584,12 €

1.515,88 €
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B) NOUS I MAJORS INGRESSOS
PARTIDA

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
NOVA
TOTAL
INICIAL
CONSIGNACIÓ CONSIGNAT

750,80

Generalitat. Transferències de capital

450,81

Generalitat. Transferencies corrents. (eleccions)

48.967,00 €

48.967,00 €

1.655,87 €

1.655,87 €

TOTAL NOUS/MAJORS INGRESSOS

50.622,87 €

TOTAL INGRESSOS

66.206,99

Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació

9.- MOCIÓ PER DEMANAR LA RATIFICACIÓ DEL TRACTAT DE LA PROHIBICIÓ DE
LES ARMES NUCLEARS PER PART DE CATALUNYA PRESENTADA
CONJUNTAMENT
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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 DEMANAR LA RATIFICACIÓ DEL TRACTAT DE LA PROHIBICIÓ DE
LES ARMES NUCLEARS PER PART DE CATALUNYA. (RESOLUCIÓ 71/258 DEL
2017 DE L'ASSEMBLEA GENERAL - ONU)
Atès que el juny del 2018 el Parlament de Catalunya va donar suport a la Xarxa
d’Alcaldes per la Pau per aconseguir l'abolició de les armes nuclears en l'horitzó del 2020.
Atès que el juliol del 2014, a instància del centre Delàs d’Estudis per la Pau, el Parlament
de Catalunya va aprovar una resolució de manera unànime sobre la Prohibició de les
Armes Nuclears, en suport al Tractat internacional d’abolició de les armes nuclears,
prohibint la seva fabricació i ús.
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Atès que el govern espanyol (BOCC, 28/2/2017, Comissió d'assumptes exteriors,
161/001436) al febrer del 2017 va aprovar per majoria el seu suport a la Resolució L41
(Proposició no de Llei) de l’Assemblea General de ONU i aprovació al tractat de la
prohibició d’armes nuclears.
Atès que el passat 22 de gener del 2021 va entrar en vigor el Tractat per la Prohibició de
les Armes Nuclears, tractat que Espanya NO ha ratificat,
Els grups municipals RAP, ERC, JUNTS x PRATS i MOVEM PRATS proposen al ple de
l’Ajuntament que promogui la ratificació per part de Catalunya, com a país, del Tractat
Internacional d’Abolició de les Armes Nuclears
ACORDS:
PRIMER.- Que tot el Ple Municipal promogui la ratificació del Tractat per la Prohibició de
les Armes Nuclears.
SEGON.- Que el govern municipal promogui la adhesió i ratificació d’aquest tractat a tots
els ajuntaments del Lluçanès mitjançant el Consorci.
TERCER.- Que faci el mateix a nivell comarcal amb la seva promoció a nivell de Consell
Comarcal d'Osona.
QUART.- Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya per la seva ratificació en
sessió parlamentaria.
CINQUÈ.- Que el Parlament comuniqui aquesta ratificació a la Generalitat de Catalunya
que com a govern informi al Congreso de los Diputados de la ratificació de Catalunya al
Tractat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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10.- MOCIÓ A FAVOR DEL PLE RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES
PERSONES TRANS* I EN SUPORT D'UNA LLEI TRANS ESTATAL PRESENTADA
CONJUNTAMENT
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 A FAVOR DEL PLE RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES
TRANS* I EN SUPORT D'UNA LLEI TRANS ESTATAL
El fet trans* suposa una condició humana més i forma part de la seva diversitat. Però les
persones trans* han patit i encara pateixen violència estructural i discriminacions
quotidianes, que afecten tots els àmbits de la seva vida i impedeixen el desenvolupament
vital en plenitud: la patologització, la tutela dels seus cossos, problemes per accedir al
mercat laboral, continuar amb els estudis, gaudir de l'oci o l'esport, optar a un habitatge
digne o, simplement, viure lliures de violències i agressions. En l'actual marc normatiu, les
persones trans* estan permeses, però no plenament incloses en la societat.
Malgrat els canvis en la societat, actualment les persones trans* són tractades encara
com un problema de salut mental i no com una manifestació més de la diversitat humana.
Històricament diagnosticades amb un Trastorn d’Identitat de Gènere i sense solució legal,
la llei espanyola 03/2007, encara vigent, va permetre el canvi de la menció de sexe al
Registre Civil, però imposant condicions com el requeriment d'un diagnòstic psiquiàtric de
disfòria de gènere o la necessitat de sotmetre's durant dos anys a tractaments hormonals.
Tot i l'avenç limitat que suposa, aquesta llei era ja insuficient, perquè no incloïa cap
mesura per reparar i reduir les greus discriminacions, no reconeix les identitats no
binàries, deixa fora menors i persones migrades i perpetua la patologització. Fins i tot el
Tribunal Constitucional, en sentència 99/2019, ha reconegut que l'article 1 d'aquesta llei
és inconstitucional.
Durant anys els col·lectius i entitats de persones trans* han reivindicat la necessitat, la
urgència, d'avançar legislativament per superar l'obsoleta i desfasada llei 03/2007,
garantir plenament la igualtat i els drets que avui no tenen reconeguts, i fer front al deute
històric de la nostra societat envers les persones trans*.
Gràcies a la seva lluita el govern espanyol es va comprometre a impulsar una Llei Trans,
així com una llei contra la Discriminació de les Persones LGTBI, tal com va recollir l'acord
de coalició entre PSOE i Podemos. Així, fa pocs dies es van donar a conèixer els
esborranys d'aquests dos projectes de llei, preparats des del Ministerio de Igualdad i fruit
del treball i l'esforç especialment del col·lectiu trans* durant els darrers anys.
El projecte de Llei Trans presentat, que estava previst que anés al Consell de Ministres
durant la primera quinzena de febrer, representa la superació de la llei 03/2007 i del seu
marc patologitzador. Amb l'aprovació d'aquesta llei, llargament reivindicada, les persones
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podran decidir sobre els seus propis cossos i la seva pròpia vida sense dependre de
ningú, lliures de tuteles, ja que es basarà en la lliure manifestació i només serà
necessària l'autorització expressa de la persona interessada, sense haver d'estar
condicionat, en cap cas, a informes psiquiàtrics o l'obligació de sotmetre's a cirurgies o
tractaments hormonals de cap tipus.
En els darrers mesos hem vist també, malauradament, com des de certs sectors s'ha
generat un rebuig frontal i violent a qualsevol avenç legislatiu per reconèixer els drets i
garantir la dignitat de les persones trans*. S'ha arribat, inclús, a qüestionar els consensos
existents, fins i tot la mateixa llei 03/2007. Entre les veus més reaccionàries destaca la de
la vicepresidenta primera del govern espanyol, la senyora Carmen Calvo, que ha arribat a
afirmar que aquesta proposta “posa en risc els criteris d'identitat de la resta de 47 milions
d'espanyols” (sic), mostrant la seva preocupació per la possibilitat d'escollir el gènere
“sense més que la seva voluntat o desig”. Unes declaracions que contrasten amb la
proposta de llei presentada pel mateix PSOE l'any 2017 (amb una ponència posterior al
2019), molt similar a la presentada recentment pel Ministerio de Igualdad.

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

Aquest posicionament sorgeix ara, i s'afegeix al d'altres persones i col·lectius que també
neguen la identitat de les persones trans*, que rebutgen que les dones trans siguin dones
i els homes trans siguin homes. Postulats excloents i discursos d'odi emparats per sectors
d'ultradreta. Cal remarcar la violència exercida contra les dones trans que, amb un
discurs que recorda a la xenofòbia aplicada al gènere, són culpabilitzades de ser origen
del masclisme quan en són, sense cap dubte, víctimes.
Cal, en aquest punt, recordar els Principis de Yogyakarta de 2006, sobre l'aplicació de la
legislació internacional dels Drets Humans en relació a l'orientació sexual i la identitat de
gènere, presentats a les Nacions Unides en 2007 per la Comissió Internacional de
Juristes i el Servei Internacional per als Drets Humans, on s'insta als estats a adoptar
totes les mesures legislatives, administratives i de qualsevol índole necessàries per
respectar plenament i reconèixer legalment el dret de cada persona a determinar la seva
identitat de gènere i a viure la seva orientació sexual amb respecte.
També cal fer esment a la Resolució 2048 de 2015, del Consell d'Europa, i a l'Estratègia
de la Comissió Europea presentada al mes de novembre de 2020 per impulsar la igualtat
del col·lectiu LGTBIQ, a més de l'informe de la Comissió Europea publicat al juny del
mateix any sobre els procediments legals de reconeixement de gènere i el seu impacte en
la vida de les persones trans* a la Unió Europea. Aquests organismes conclouen que
l'autodeterminació de gènere és essencial per millorar el reconeixement de les persones
trans*, i que els procediments basats únicament en l'autodeterminació de gènere, sense
tuteles mèdiques, judicials o administratives, per efectuar el canvi en la documentació i
reconèixer la identitat d'aquestes persones, són els adequats per preservar la dignitat, el
respecte a la vida personal i, en definitiva, el respecte als Drets Humans.
A Catalunya el col·lectiu LGTBI, i les persones trans*, comptem des de fa anys amb la llei
11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals, i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei
impulsada per les entitats, que ha suposat un gran avenç per al reconeixement dels drets
del col·lectiu LGTBI a Catalunya. Aquesta llei posa èmfasi en la despatologització de les
identitats trans*, i posa en valor l'autodeterminació com a eina que reconeix a les
persones trans* com a subjectes de dret, principi que ha adquirit rang de dret humà
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fonamental, que forma part dels estàndards europeus i que és imprescindible per a
abordar la discriminació i garantir la igualtat de les persones trans. La recentment
aprovada llei 19/2020, per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació, igualment estableix la
tramitació d'una futura llei trans catalana, basada en el dret a l'autodeterminació de
gènere.
Aquestes lleis, com la d'altres comunitats autònomes que compten també amb legislació
LGTBI i/o específica trans*, tenen les limitacions pròpies de les competències
autonòmiques. Tot i que aquestes lleis permetin la modificació del camp del sexe o
gènere i el nom en els documents administratius dependents de l'administració
autonòmica, no permeten la rectificació en els documents estatals, molt especialment el
Document Nacional d'Identitat. Aquesta situació vulnera els drets de les persones trans*, i
genera desprotecció i discriminacions.
El mateix Tribunal Constitucional, al mes de juliol de 2019, va estimar la qüestió
d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem respecte la llei 03/2007, i ho va fer en
un sentit favorable al dret de les persones trans* menors d'edat a veure reconeguda
legalment la seva identitat de gènere. En qualsevol cas, la decisió del Constitucional posa
de manifest, una vegada més, l'insuficient i obsolet marc legislatiu espanyol pel que fa a
la identitat de les persones trans*.
Disposar d'una Llei Trans que reconegui i garanteixi de manera integral i efectiva no és
només necessària, també és una urgència i una obligació que tenim com a societat de
drets. La realitat evidencia que, malgrat els avenços assolits en els darrers anys, la
discriminació estructural que pateixen les persones trans* en les seves vides, en l'àmbit
sanitari, l'educatiu o el laboral, entre d'altres, està lluny d'erradicar-se. En aquest sentit,
les propostes legislatives elaborades pel Ministerio de Igualdad amb la participació dels
col·lectius i entitats trans, suposa un bon punt de partida per reparar el deute històric que
té la societat amb les persones trans*, poder garantir plenament els seus drets i
aconseguir acabar amb les discriminacions.
Ha arribat el moment de considerar les persones trans* com a subjectes actius en la
formulació de polítiques i disposicions normatives a nivell estatal, que no patologitzin ni
tutelin els seus cossos ni les seves identitats a través de requeriments i intervencions
mèdiques i psiquiàtriques. Cal, igualment, que sigui reconeguda socialment la diversitat
en el gènere que superi el binarisme de gènere. Finalment, també és urgent la
implementació de mesures per aconseguir la plena igualtat social de les persones trans*,
també menors i persones migrades, particularment en els àmbits laboral, de l'habitatge,
educatiu, sanitari i de prevenció de les violències.
Per tot el que s'ha exposat, els Grups Municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya,
Junts per Prats, Movem Prats i República Activa de Prats a l'Ajuntament de Prats de
Lluçanès proposen al Ple els següents
ACORDS:
PRIMER.- Instar al Govern espanyol a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura una
llei estatal basada en el projecte elaborat pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans, per
a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització i
reconeixement de les identitats trans*, en l'autodeterminació de la identitat i expressió de
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gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals
que encara pateixen les persones trans.
SEGON.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al
Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia,
les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de
Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB).
Resultat: Aprovat per unanimitat

11.- MOCIÓ PER UN CICLE DE CULTURA I ACTIVITATS AL CENTRE DEL POBLE
PRESENTADA PEL GRUP D’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 UN CICLE DE CULTURA I ACTIVITATS AL CENTRE DEL POBLE
Entre els diversos reptes que té el municipi de Prats de Lluçanès hi ha el de la
dinamització econòmica, social i cultural del municipi. S’ha treballat en diferents plans i
etapes, però degut a la situació de crisi sanitària, social, econòmica i emocional (entre
altres factors) s’ha vist aturada.
Atenent que és imprescindible que l’Ajuntament contribueixi a pal·liar aquestes crisis, i
que una forma pot ser la que es proposa en aquesta moció.
Tenint com a prioritat un centre del poble amb l’immens repte de dinamització comercial i
econòmica; sabent que a Prats de Lluçanès es comercialitza qualitat, proximitat, bon
tracte. Tenint en compte que hi ha iniciatives culturals i molt talent al poble, comarca i
país.
Atesa l’arribada del temps primaveral, millors temperatures per estar al carrer i, esperem,
que una situació millor de la pandèmia de la COVID-19,
Per aquests motius, 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: Donar suport a l’equip de govern amb la programació que porten a terme i
elaborar una programació de primavera i estiu, que serveixi de dinamització social,
cultural i econòmica, ubicada al centre de la població, al costat dels comerços (Plaça de
l’Església, Plaça Nova, Plaça de l’U d’octubre, Passeig del Lluçanès).
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SEGON: Relacionar els esdeveniments com el mercat setmanal, la Setmana Santa
(Pasqua, Rams), Obrim de Nit, campanya de comerç, Fira de Sant Jaume... i planificar la
programació proposada a l’acord primer.
TERCER: Adaptar la programació a la seguretat sanitària que el moment requereixi.
QUART: Fer arribar aquests acords a botigues i comerços del municipi, així com a
entitats socials i culturals del municipi.
Resultat: Aprovat per unanimitat
Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Jordi Batriu dient: Nosaltres entenem el sentit
de la moció i en línies generals estan bé totes les propostes, però totes aquestes propostes que
ens feu arribar, constatem que les estem portant a terme i per tant, ens costa entendre d’aprovar
una moció d’una cosa que es va fent. De fet la programació d’aquesta primavera està pensada,
programada i apunt d’activar, sempre que la pandèmia ens deixi, ens hauríeu de convèncer
d’alguna altra manera per aprovar aquest subvenció, perquè és una cosa que es farà i venim fent.
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Continua la regidora Montse Boladeres dient: Pensada i programada i activada, però per fer-la a
on? Perquè el que demanem amb tot això, és ajudar al comerç a portar-hi gent i col·laborar amb el
món cultural i una de les maneres és promoure les activitats en el centre comercial.
Respon l’Alcalde dient: Això s’ha anat fent, amb la mateixa escola de música, feia un passa carrers
pel centre del poble. Estem en un cicle de pobles de circ, amb unes espectacles itinerants que
voltaven pel centre del poble, tot i que amb el Covid no s’ha acabat fent. Tenim un espectacle
d’itineràncies que es fa en el centre del poble. El festival de fes-te l’agost, el Sona Lluçanès, un
Itineràncies d’estiu que també serà al centre del poble... i totes aquestes propostes es portaran a
terme conforme es puguin d’acord amb les restriccions sanitàries. L’equip de govern creu
fermament en portar aquestes activitats al centre del poble. Ja portem un temps fent-ho i la
intenció és de continuar-ho i apostar per la cultura.
Respon la regidora dient: Per tant, no entendríem que no aproveu aquesta moció, al cap i a la fi,
està ratificant el que ja feu. Continua l’Alcalde dient: Jo entenc la moció per sol·licitar una cosa que
no fem, no per una que ja s’està fent. No sabem quin sentit acaba tenint.
Continua la regidora Montse Boladeres dient: No és una crítica, ni molt menys neguem que hi
estigueu treballant, i una moció pot ser una petició, però també un posicionament polític. I no
entendria que voteu encontra d’una moció que coincidim plenament. Intervé l’Alcalde dient: Per
votar-hi a favor hi hauria d’haver un punt que digues: Continuar donant suport a l’equip de govern
per tirar endavant a la programació del nostre municipi. Perquè fonamentalment és el que estem
fent.
Intervé el regidor Jordi Batriu dient: La Montse ha fet serveir una paraula que m’ha agradat que es
ratificació i no sé si veuríeu bé d’incorporar-la lligat amb això que diu el Jordi i així donaríem més
sentit a la moció.

12.- MOCIÓ EN FAVOR DE LES ENTITATS DEL MUNICIPI DE PRATS DE LLUÇANÈS
PRESENTADA PEL GRUP D’ERC
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Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació No Aprovat Per 4
Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Isaac Peraire Soler, Montserrat Boladeres
Bach, Pere Vila Vilalta) I 7 Vots En Contra (Ferran Chacon Gost, Isaac Romero
Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat
Juvanteny Canal, Vanessa Gomez Pedragosa)
MOCIÓ EN FAVOR DE LES ENTITATS DEL MUNICIPI DE PRATS DE LLUÇANÈS
L’associacionisme és un gran valor per la nostra societat. Al nostre país, a la nostra
comarca, i especialment al nostre poble, el teixit associatiu és ric i ha jugat, juga i ha de
jugar un paper importantíssim per la vida social, cultural, esportiva, emocional, econòmica
i, en definitiva, comunitària del poble.
L’associacionisme és clau per la socialització, per la culturització, per la igualtat de drets i
oportunitats, per la salut, per les relacions humanes. També per la dinamització
econòmica.
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Les restriccions generades per afrontar la pandèmia han afectat, també, a les entitats del
poble i la seva activitat, amb totes les conseqüències que això comporta.
Per tots aquests motius, 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: Mostrar el suport absolut de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a les entitats i
associacions del municipi i a les persones que les integren.
SEGON: Elaborar un mapa actualitzat de l’estat de cadascuna de les entitats i
associacions, detectant-ne les mancances i posar-se al costat seu per a la periòdica
recuperació de l’activitat.
TERCER: Incloure les necessitats d’entitats, associacions i col·lectius al “Pla de
reactivació econòmica de Prats de Lluçanès”. Detectar les pèrdues econòmiques que les
entitats hagin pogut sofrir per la davallada d’activitat i destinar-hi la partida pressupostària
pertinent.
QUART: Fer arribar aquest acord a totes les entitats del municipi de Prats de Lluçanès.
Resultat: No aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació
Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Josep Vilà dient: En referència al primer punt,
la regidoria de les entitats ja treballa per donar suport a les entitats del nostre municipi i per això
que totes les entitats poden adreçar-se a l’ajuntament i estem al costat de les entitats per fer front
als seus dubtes, problemàtiques o necessitats que puguin tenir.
En referència al segon punt d’elaborar un mapa d’estat de cadascuna de les entitats, aprofitem per
dir-vos que en els últims mesos juntament amb la regidoria de comunicació s’ha estat treballant pel
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que serà el nou portal d’entitats de Prats. En aquest hi podreu trobar el directori d’entitats i
informació detallada de cadascuna d’elles. També s’ha treballat en la creació d’un canal de
comunicació a través del whats app municipal, entre l’ajuntament i les entitats per agilitzar la tasca.
Referent el tercer punt d’incloure les necessitats d’entitats, associacions i col·lectius al “Pla de
reactivació econòmica de Prats de Lluçanès”. Detectar les pèrdues econòmiques que les entitats
hagin pogut sofrir per la davallada d’activitat. Durant aquests mesos s’ha fet una radiografia a totes
les entitats que han sortit més perjudicades per la davallada d’activitat, i hem estat sempre al seu
costat informant de quines eren les restriccions segons el Procicat i s’ha provisionat a totes elles
del material necessari per arrencar la seva activitat amb seguretat. I en el ple de novembre dels
pressupostos es va aprovar la partida de subvencions a les entitats, essent la més gran dels últims
anys, de 14.950€, amb aquest augment beneficiat a les entitats que tenen més despeses fixes.
També volem dir que volem agrair que moltes entitats han renunciat a la subvenció del 2020,
perquè no han tingut despeses en la seva activitat i han ofert la seva partida a l’ajuntament perquè
la pugui dedicar a diferents àrees perjudicades per la pandèmia.
En vers els motius exposats i el plantejament i exposició de la moció d’esquerra, i ja que la majoria
de tasques ja s’estan fetes i la posició de l’equip de govern seria encontra d’aquesta moció.
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Respon el regidor Pere Vila dient: Ja sabem que totes les entitats i associacions poden venir a
l’ajuntament, però en aquest cas, és al revés, de la manera que està tot potser ens hauríem
d’adreçar més a les entitats i donar suport.
Intervé l’Alcalde dient: El contacte amb les associacions hi és i com bé ha dit el Pep, la partida
pressupostària d’enguany té una mitjana d’un 10% més de subvenció, depenent dels àmbits.

13.- MOCIÓ CENTRE INTERPRETACIÓ MIQUEL SOLDEVILA RAP
Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació No Aprovat Per 4
Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Isaac Peraire Soler, Montserrat Boladeres
Bach, Pere Vila Vilalta) I 7 Vots En Contra (Ferran Chacon Gost, Isaac Romero
Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat
Juvanteny Canal, Vanessa Gomez Pedragosa)

MOCIÓ PER A “DINAMITZAR EL MUSEU MIQUEL SOLDEVILA" AMPLIADA
Exposició de motius
El museu Miquel Soldevila està situat al carrer de la Bona sort, s/n, a la que va ser la
segona residencia de Miquel Soldevila i Valls, pintor, dibuixant i esmaltador català.
Aquest artista tenia gran reconeixement a nivell internacional, ja que era mestre de la
tècnica de l’esmalt i director de l’escola Massana de Barcelona.
Maria Pecanins, viuda de Miquel Soldevila, va deixar en herència a l’ajuntament, i
població de Prats de Lluçanès, aquesta casa, amb la condició que esdevingués un
museu en memòria del seu difunt espòs.
L’actual museu Miquel Soldevila va ser inaugurat l’any 1983 gràcies a l’associació, ja
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

1032-000005-2021

Codi Segur de Verificació: 573e2d6e-997b-4a27-b952-3c77c1eee773
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_9166988
Data d'impressió: 20/07/2021 08:38:31
Pàgina 23 de 34

SIGNATURES

Ì573e2d6e-997b-4a27-b952-3c77c1eee773KÎ

DOCUMENT

1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA (SECRETARIA), 20/05/2021 10:49
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 20/05/2021 12:05

dissolta, d’Amics del Museu. En un principi, aquesta associació va establir un horari fix
d’obertura del museu Miquel Soldevila. Amb el temps, junt amb la falta de promoció
d’aquest espai cultural, es va decidir que l’obertura del museu es fes sota demanda.
Actualment, l’obertura i la visita a aquestes instal·lacions és, pràcticament, inexistent.
Des de la seva inauguració, en aquest museu hi ha una exposició permanent sobre la
història de Prats de Lluçanès. També es fa diferents referències a la història del
Lluçanès, a través de l’exposició de peces arqueològiques espoliades i amb datacions
no corroborades científicament. Tot i aquesta exposició, hi ha poques referències a la
vida i obra de Miquel Soldevila, per no dir que hi ha una inexistència de referències a la
figura de Miquel Soldevila.
Atès que aquest equipament municipal rau tancat des de ja fa molts anys.
Atès que des de les últimes legislatures, els diferents partits polítics han inclòs propostes
en els seus programes electorals per a dinamitzar aquest centre, però que,
malauradament, no s’han dut a terme.
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Atès que la casa-museu Miquel Soldevila pot esdevenir un atractiu turístic per al
municipi de Prats de Lluçanès, el qual pot ajudar a dinamitzar l’economia d’aquest
poble.
Atès que aquest equipament pot ser un punt per a realçar i promocionar els artistes
plàstics locals per a fer-los el reconeixement públic que es mereixen.
Atès que l’objectiu de la deixa d’aquesta casa era per a establir-hi un museu dedicat a la
figura de l’artista pioner català Miquel Soldevila, i aquesta dedicació ha estat,
pràcticament, inexistent.
Des del grup municipal RAP, proposem l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER: Fer de la casa-museu un centre d’interpretació dedicat a la figura de Miquel
Soldevila, així com de les tècniques artístiques emprades en la realització de les seves
obres, prioritàriament la tècnica de l’esmalt.
SEGON: Realitzar un projecte museístic per a la creació d’aquest Centre d’Interpretació.
Que la realització d’aquest projecte sigui feta per tots els grups polítics que formen part
d’aquest consistori, així com agents turístics locals.
TERCER: Que el plantejament d’execució d’aquest projecte museístic sigui realitzat
amb un plantejament de llarga durada, amb una durada d’execució mínima de 5 anys,
per a garantir el seu funcionament i el seu paper dinamitzador en el turisme que visita
Prats de Lluçanès.
QUART: Que a través del projecte de creació del Centre d’Interpretació Miquel
Soldevila, es cerqui la creació d’un conveni de col·laboració amb l’Escola Massana de
Barcelona que serveixi per a dotar de contingut el seus equipaments i d’assessorament
en la seva realització.
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CINQUÈ: Que en la creació d’aquest Centre d’Interpretació s’estableixi no només una
visita estàtica, sinó que també ofereixi la realització d’activitats manuals referides a la
tècnica de l’esmalt que faran que augmenti l’atractiu d’aquest nou centre, alhora que
ajudarà en la rebuda d’un nombre major de turisme al municipi.
SISÈ: Oferir als centres educatius del municipi, de la comarca, així com a tots aquells
que hi puguin estar interessats, la realització de sortides escolars per a conèixer la
tècnica artística de l’esmalt, així com la vida de Miquel Soldevila. En aquest sentit, situar
aquestes activitats escolars en el catàleg d’Oferta Educativa d’Osona Turisme.
SETÈ: Que aquest centre d’interpretació tingui un horari d’obertura fix, tots els caps de
setmana i dies festius, la qual cosa servirà per a complir els objectius de dinamització
econòmica a la vila. Així mateix, que ofereixi la possibilitat d’obertura fora de l’horari fix,
amb horaris concertats prèviament, en especial per als centres educatius interessats.
VUITÈ: Que en la creació d’aquest Centre d’Interpretació s’estableixi una sala per a la
realització d’exposicions temporals.
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NOVÈ: Que la sala d’exposicions temporals serveixi per a la realització d’activitats
culturals puntuals, així com a eix dinamitzador per a la promoció d’altres artistes locals,
oferint-los la possibilitat de realitzar-hi exposicions temporals de la seva obra.
DESÈ: Que la sala d’exposicions temporals serveixi per a exposar, de forma temporal,
les obres creades en el concurs local de Pintura Ràpida.
ONZÈ: Que la creació d’aquest Centre d’Interpretació estigui lligat a un pla de promoció
d’aquest nou equipament. Que aquest pla de promoció compti amb la realització de
campanyes online (creant campanyes publicitàries a través de xarxes socials), com
campanyes offline (editant díptics i tríptics que es reparteixin per tots els establiments
comercials de Prats de Lluçanès, així com les diferents oficines de turisme tant de la
comarca d’Osona, com de la província de Barcelona, com a mínim).
DOTZÈ: Que amb la creació d’aquest Centre d’Interpretació es creï una identitat digital
exclusiva per aquest centre, creant una pàgina web, així com perfils en diferents xarxes
socials, d’aquest nou Centre d’Interpretació, ja que aquest és un element clau per a
poder promocionar de millor forma, a nivell orgànic, aquest nou espai municipal.
TRETZÈ: Que es doni coneixement d’aquest acord als departaments de turisme i
promoció econòmica del Consell Comarcal d’Osona, de la Diputació de Barcelona i de la
Generalitat de Catalunya.
Resultat: No aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació
Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Jordi Batriu dient: Aquesta moció ja la vem
rebre fa uns mesos, ara està ampliada, però ens costa trobar la coincidència per no votar-hi
encontra. Hi ha una primera part que compartim a vosaltres que es que el museu porta massa

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

1032-000005-2021

Codi Segur de Verificació: 573e2d6e-997b-4a27-b952-3c77c1eee773
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_9166988
Data d'impressió: 20/07/2021 08:38:31
Pàgina 25 de 34

SIGNATURES

Ì573e2d6e-997b-4a27-b952-3c77c1eee773KÎ

DOCUMENT

1.- TCAT P ANNA CLÀRIA VILA (SECRETARIA), 20/05/2021 10:49
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 20/05/2021 12:05

anys amb una activitat gairebé inexistent i fa falta plantejar tot el seu ús i funcionament, però per
altra banda diferim amb el model que ens presenteu pel museu.
A grans trets la vostra proposta va enfocada a crear un centre d’interpretació i aquest punt ens
impedirà votar a favor de la proposta. En els darrers anys han proliferat centre d’interpretació arreu
del país. Pensem que es bo que la gent gaudeixi del patrimoni, però la realitat es que en mots
llocs, aquests espais han esdevingut un mal de cal per les administracions públiques perquè no
han obtingut el resultat esperat.
A nivell tècnic i amb diversos agents culturals, el museu s’ha posat a debat en diverses ocasions, i
tenim detectat que una proposta de dinamització com la que avui es planteja ens pot suposar uns
riscos massa elevats i que difícilment podrem assumir. Ens podríem gastar molts diners en
rehabilitar l’edifici i redactar un projecte museogràfic, però no podríem garantir els resultats.
Davant d’aquestes dificultats, pensem que l’espai no li convé una aposta convencional, sinó una
aposta innovadora i emergent, com podria ser l’acolliment de residències artístiques que vulguin
fer estades en espais culturals del municipi. Aquesta és la nostra aposta i a nivell tècnic i
arquitectònic o hi hauria d’haver cap impediment important, i a nivell econòmic estem buscant
línies d’ajuda i assessorament per poder-ho desenvolupar a curt termini.
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El fet de donar vida a la casa museu ha de servir per visualitzar l’espai, revisar i impulsar les
col·leccions existents i acollir nous continguts, llenguatges i formats per diversificar l’oferta cultural
en tot el municipi.
Intervé la regidora Queta Bosch dient: L’única diferència que veig es la diferència que vingui gent a
fer estades artístiques però tot lo demés no hi veig gaires diferències. Els costos elevats ho seran
moltes coses, el Teatre Orient, Cal Andreuet,... això no és un criteri molt... Continua l’Alcalde dient:
El model de centre d’interpretació és un model caduc.
Intervé el regidor Pere Vila dient: En el pla d’acció cultural que vem aprovar diu que el museu no
es troba en la xarxa de museus locals de la Diputació cosa que dificulta encara més la seva
millora. Si no el posem a la xarxa de museus locals de la Diputació difícilment trobarem fonts de
finançament, si no fa els serveis de museu no podrem dir que necessitem diners per un museu.
Veig que els tècnics que van fer el pla d’acció cultural ja ho van veure i potser s’hauria de buscar
una solució per aquí.
Continua la regidora Queta Bosch: Jo el que no tinc clar es que la cultura tingui que donar
rendiment, si en dona, perfecte, però sinó ja sabem que es deficitària. I amb el potencial que té i
l’exclusivitat que hi ha pel que feia en Miquel Soldevila s’ha d’aprofitar. És poden fer estades, però
mentre no s’arregla tot per fer estades es pot promocionar fent convenis amb l’escola Massana. El
que dieu vosaltres es pot incorporar amb el que diem nosaltres, no hi veig contradicció.
Respon el regidor Jordi Batriu dient: Parlem de dos models diferents, centre d’interpretació o
residències d’artistes i això impliqui rellançar de nou l’espai. Intervé la regidora Montserrat
Juvanteny dient: Hi ha punts que són compatibles amb la residència d’artistes, però tota la part
que fa referència al centre d’interpretació, com molt bé ha explicat el Jordi, no li acabem de veure.
I afegim que trobaríem dificultats alhora de trobar finançament per la creació d’un centre
d’interpretació, ja que avui en dia no recomanen obrir aquest tipus d’espais i creiem que hi ha
altres formes de dinamitzar aquest espai. Un conveni amb la Massana hi ha de ser, ja buscarem la
formula, però no acabar-ho d’encaixar amb un centre d’interpretació. Si que anem en la mateixa
direcció que volem dinamitzar aquest espai, que com més persones ho coneguin i visitin millor,
però amb dues visions diferents que tenim.
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Jordi Bruch: Com sabeu cada divendres tenim dades Covid del nostre municipi i a Prats
s’han detectat dos nous casos aquesta setmana i dos més de la setmana passada fent un
total de 4 en els últims 15 dies. També des del departament s’ha començat a fer
vacunacions amb persones de grau 3 de dependència i s’anirà fent aquesta vacunació
per ordre de necessitats conforme vagin arribant vacunes. Se’ns ha informat que a partir
de la segona o tercera setmana d’abril podrien arribar moltes vacunes per a una
vacunació massiva. Tot el suport als equips sanitaris del nostre territori.
Dir-vos que aquest més hi ha hagut tres incorporacions de personal a l’ajuntament. La
directora de l’escola Bressol, la Carolina és la persona que va sortir del procés selectiu,
després que la primera i la segona candidata renunciessin ja que la incorporació era
immediata. També el servei de jardineria, la primera plaça que l’ocupava la Georgina, a
mitjans de febrer li va sortir plaça de professora en escola superior forestal, i tot i estar
molt bé, era una oportunitat per ella i es va contractar a la segona persona de la llista que
era el Xevi Puigderrajols. Des d’aquí gràcies a la Georgina per la feina feta i sort en el
nou projecte personal. També s’ha incorporat el Guillem, l’1 de març, com a
dinamitzadorsociocultural del casal del jovent i agent cívic i ha sigut proactiu en la
regidoria de participació.
Hi va haver una averia a la planta de tractament d’aigües de Merlès, es va rebentar una
tuberia i va fer que s’inundés la planta. Es va passar un comunicat a través de xarxes
perquè la gent limitessin el consum d’aigua i el problema va quedar més o menys
solventat ahir a la nit i durant aquesta setmana la gent no veurà mermada la seva
condició de l’aigua, però s’hi continuarà treballant perquè pugui funcionant al 100%.
S’han fet diverses obres des de la brigada municipal arranjant diferent voreres, escocells,
etc del municipi. S’ha donat suport als actes vandàlics que ha sofert l’ermita de Lourdes. I
també s’han fet neteja males herbes a tots els carrers del poble. En aquestes properes
setmanes es farà el tallament de gespa dels parcs públics. Properes coses que tenim
proposades per acabar fent es la rampa d’accés a la piscina i la rampa d’accés des del
carrer Mateu Garreta cap a la sala de màquines de la piscina. Es treballarà amb la porta
de l’entrada lateral del pavelló per garantir que pugui entrar una ambulància i serveis de
carrega i descàrrega. Es vol il·luminar els passo de peatons, a través d’una compra
agregada de l’ACM, es provarà en dos passos i si funciona es farà amb set mes.
Des de carreteres de Generalitat s’ha demanat d’arranjar un tros de l’avinguda de Pau
Casals que venen motivats dels plataners i ens han donat l’ok perquè s’acabi arreglant.
S’està treballant en el projecte de la Mancomunitat d’Aigües de Merlès amb la millora de
l’ETAP i que cada ajuntament ja sap que haurà d’aportar en aquest projecte que val
aproximadament uns 600.000€ i tenim uns 400.000€ de subvenció i hem parlat amb els
ajuntaments per fer un escalat de preus en funció dels comptadors i consum d’aigua, per
pagar aquesta diferència.
Des de l’agència de l’energia del Consell Comarcal s’està redactant un plec de clàusules
tècniques pel projecte Fotovoltaic de l’Escola Lluçanès. El projecte no arriba a 40.000€ i
al ser un menor es demanaran pressupostos amb instal·ladors locals que veuria la llum
segurament després de l’estiu d’enguany.
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S’haurà de començar en breu, després de rebre la subvenció per la casa de Cal Bernat,
al considerar-la BCIL i s’haurà de canviar la Teulada la casa de Cal Bernat, perquè està
en un estat pèssim.

Montse Juvanteny: Començo en l’àmbit de comerç, hem aprovat un conveni entre
l’ajuntament i la unió de botiguers, com cada any, i farem una trobada amb l’associació
per a planificar totes les activitats, però en funció de les mesures Covid s’hauran d’anar
adaptant.
En l’àmbit d’acció social s’ha començat el servei de suport a l’autonomia, ja hi havíem
treballat a nivell tècnic i ara ja es fa assistència directa als usuaris. Aquest servei es basa
en promoure l’autonomia personal, es fa amb sessions individuals, s’inclou suport
emocional, psicomotricitat, suport tasques domèstiques, etc. Hem començat amb 5
persones i es coordina amb la treballadora social, la directora del Centre de dia i l’àrea
bàsica del Lluçanès. Hem fet difusió del servei, però tothom que conegui algú que podria
estar interessat en aquest servei es pot posar en contacte amb l’ajuntament o el centre de
dia.
Aquest mes de març hem tornat a començar amb les activitats de l’hort comunitari. I per
poder donar a conèixer més aquest projecte s’ha fet un vídeo de com planificar un hort
durant l’any. Us convido a mirar-ho des de Prats sofà i es farà demà a la tarda i ja
quedarà penjat al Canal de Youtube de Prats.

Jordi Batriu: Des de l’àrea de cultura, estem treballant una mica amb el calendari amb
l’activitat cultural estable dels propers mesos, però el sector pateix unes restriccions molt
estrictes i fa que sigui molt difícil o impossible dur a terme moltes activitats.
Tradicionalment gaudíem del ball de bastons o sardanes i serà molt complicat, per no dir
impossible de dur-les a terme. Tot i així es treballa amb setmana Santa i Sant Jordi i
estem molt alerta de saber les restriccions definitives.
De cara a l’activitat més d’estiu, ja estem amb la Fira, Fes-te l’agost i totes les activitats
que fem tradicionalment. Hi ha a la vista de fer un nou festival que és el Sona Lluçanès, i
si tot va bé aviat podrem donar més detall.

Isaac Romero: Ja es poden fer propostes per a destinar els 12.000€ als pressupostos
participatius d’enguany fins al proper 11 d’abril i es debatran en una taula de debat el 13
d’abril. Les propostes es poden fer a través del web o presencialment a Cal Bach. A
banda aquest diumenge, a la plaça de l’església, durant tot el matí hi haurà una carpa on
es podran fer les propostes de manera presencial. Recordar que la proposta guanyadora
de l’any passat va ser el camí educatiu, que es començarà a fer el proper 22 de març i on
s’inclourà una balla d’herba que el que farà serà garantir la seguretat d’aquest nou espai.
Des de la regidoria d’igualtat, gràcies a la implicació dels diferents portaveus i entitats,
s’ha pogut treballar conjuntament una programació pel dia de la LGTBI Fobia a l’esport,
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com pel dia internacional de les dones i agraïm a tots els centres educatius i centre de dia
que han participat, manifestat i reflexionat sobre que vol dir ser dona i han participat en
una exposició col·lectiva, que hem treballat amb els diferents ajuntaments del Lluçanès
que fos una iniciativa sorgida de la taula d’igualtat de Prats i es fes extensiva a tota la
comarca del Lluçanès i agrair a totes les persones que ho heu fet i heu reflexionat durant
aquest dia.
Estem treballant en el tema de fira i estem avançant amb tema de les festes.
Vanessa Gómez: Començo per l’àrea d’educació i m’afegeixo a l’Isaac en l’agraïment a
les escoles pel dia de les dones i també les mascaretes que van fer per carnestoltes que
ja que no podien fer res, va ser un acte bonic tenir les mascares penjades als
establiments.
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La brigada ha fet diferents actuacions i entre aquestes a l’escola lluçanès, van instal·lar
unes bobines al patí i la brigada les va decorar i arreglar i serveixen perquè els nens hi
puguin fer jocs. S’ha posat un altre aparca bicis a l’escola Lluçanès i també a l’escola
Fedac. Pel tema de l’escola bressol, el Jordi ja ha comentat que hi havia nova directora i
dilluns comença una nova TEI com a suport a l’aula de geganters.
Pel tema recollida porta a porta vem tenir una reunió amb recollida de residus. Els
resultats han sigut molt positius, continuem amb un percentatge molt alt de recollida
selectiva i molt neta, per tant moltes felicitats a la gent que ho fa molt bé. Comentar-vos
que es farà una recollida de buidatge de residus especials a la deixalleria que feia cinc o
sis anys que no s’havien recollit i la setmana que ve faran aquesta recollida.

Ferran Chacón: En tema de joventut s’ha incorporat el dinamitzador i agent cívic, atès
que de moment el Casal està tancat, però s’ha posat en contacte amb el Luca pel tema
del treballa l’institut i tenir contacte amb els joves del poble i també s’ha posat en contacte
amb la Iolanda pel tema de l’esport en valors.
Amb habitatge avui hem aprovat les noves bases d’ajuts per aquest 2021 i s’han
començat els contactes amb els propietaris dels blocs del municipi que estan inacabats
per veure quines intencions tenen i des de l’ajuntament que podem fer per ells, i arribar a
un punt perquè posin aquests habitatges al mercat.

Josep Vilà: Pel que fa esports la setmana passada es va rebre la noticia que es reprenia
l’activitat competitiva esportiva; volem agrair una vegada més a les entitats esportives la
tasca que fan per adaptar-se a la situació actual. El dimecres 24 de març, entre les dues
i les tres del migdia, passarà pel centre del poble una etapa de la volta Catalunya.
En les properes setmanes s’equiparà el magatzem de la zona esportiva perquè les
entitats hi puguin guardar el material i es completarà l’equipament dels vestidors del camp
de futbol.
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S’està treballant amb la recuperació de la sala de màquines de la piscina, que tal com
vem aprovar en els pressupostos i tenim destinada una partida d’uns 14.000€ per
completar la primera fase de reparació i manteniment. I juntament amb la regidoria
d’obres, com ja ha dit el Jordi, s’està programant la rampa d’accés sala de màquines i
piscina, així com la porta d’entrada al pavelló.
Com ja he comentat anteriorment, en la regidoria d’entitats, els propers dies es posarà en
funcionament el portal d’entitats i el canal de comunicació a través del Whats app.
Per acabar, en l’àrea del mon rural, dir-vos que s’ha arranjat camí carretera de Navàs fins
a la Caseta, Sant Sebatià i Sant Andreu de Llanars. I en aquesta àrea es treballa amb la
tècnica i l’ADF per planificar les actuacions de neteja per poder-ho fer abans de l’estiu.
15.- PRECS I PREGUNTES

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

1.- Isaac Peraire: Si podeu explicar una mica més el Sona Lluçanès?
Respon l’Alcalde dient: Ja es va parlar l’any passat, però pel tema Covid va quedar parat.
La idea és poder-ho fer en lloc emblemàtics, com esglésies, i vincular el territori amb
agroproductors locals i de territori, seria una miqueta com l’intrús, on els productors
poguessin fer degustacions de cerveses, formatges, embotits, etc. Es plantejava fer 4
concerts i fer-ho al juliol. És un projecte que arriba d’un particular.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Potser estaria bé, si s’acaba tirant endavant, que
pugui tenir alguna col·laboració amb l’escola de música i arts del Lluçanès, si porta
aquest nom de “Sona Lluçanès” i té aquesta vocació de comarca. En tot cas només és un
comentari.
2.- Isaac Peraire: Vane, has dit que el percentatge de recollida havia estat molt bé, però
no has dit el percentatge, si en els pots dir. Respon la regidora dient que és del 81%.
3.- Isaac Peraire: En relació a Cal Bach i Cal Andreuet. El dia 3 de febrer vem fer la
sol·licitud del projecte tècnic i informació sobre aquesta actuació que s’estava fent, també
atenent a les indicacions que sortien en el catàleg de béns a protegir. I el dia 19 de febrer,
després de tenir una conversa amb el Jordi i amb l’arquitecte, esquerra va tornar a fer
una sol·licitud per escrit, que demanàvem la resposta de la primera instància, una
exposició dels tràmits seguits per portar a terme aquestes obres i demanàvem també
informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme i fins a no tenir tota aquesta informació
s’aturessin les obres. Finalment el dia 3 de març es va fer una reunió convocada per
l’equip de govern, exposant algunes de les preguntes i dubtes d’aquesta actuació.
El dia 5 de març, la Junta de Govern aprova la memòria valorada o projecte tècnic, el
qual si ve té la signatura de l’arquitecte a data de 5 de març, es una memòria que no té
data, símbol inequívoc que provablement les obres es van fer abans de tenir aquest
projecte tècnic fet. Hi ha la descripció de les obres, hi ha les actuacions que s’han fet,
però quan parla de la valoració de les obres o pressupost no hi surten totes aquestes
actuacions. En la descripció de les obres parla de tasques d’enjardinament, enderroc del
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mur i encanvi quan fa la valoració no sé si posa que ho fa la persona responsable de
jardineria. En consta que l’enderroc d’aquell mur no el va fer la jardinera, crec.
Ho demanem ara però si cal ho demanarem per escrit, la relació de factures i cost final
d’aquesta actuació. En el pressupost hi ha l’escenari, la rampa, el mòdul de serveis, però
encanvi en l’actuació feta hi ha l’enderroc, l’enjardinament i almenys les baranes. I tenint
en compte que el que si que hi ha valorat son 47.000€ i tot això que falta, previsiblement
deu superar els 3.000€, no sé si aquesta obra havia de fer un procés diferent del que s’ha
seguit fins ara. Aquesta memòria diu que aquesta actuació no té cap tipus d’afectació a
cap dels edificis, i això no és veritat, si que té una afectació, almenys a l’edifici de cal
Bach i en la memòria no hi surt.
El desgavell que ha suposat s’accentua, no només tenint en compte que s’inverteixen
420.000€ per la compra, sense saber en el moment de la compra que s’hi vol fer, perquè
no m’estranyaria que demà hi hagués una idea nova per la casa de Cal Andreuet, més el
pressupostat que són 47.000€ i no sabem encara quan s’han gastat, però que falta
l’enderroc del mur i la barana, i falten algunes coses. I com deia, tornant a la casa, el pla
d’acció cultural diu una cosa, n’hem sentit d’altres, han canviat els conceptes perquè si
que un dia es va dir que hi podria haver un centre d’interpretació de memòria i avui hem
sabut que els centres d’interpretació no seran.
Nosaltres volíem deixar constància aquí en Ple que per nosaltres estem en contra d’això i
que seguirem denunciant i remarcant aquest desgavell que suposa aquesta actuació en
aquesta zona i concretament també creiem que tenim dret a saber la opinió del grup
municipal Movem Prats.
Continua l’Alcalde dient: Et responc a una pregunta, us refresco una mica la memòria de
la reunió que vem tenir, vosaltres vàreu demanar explícitament que tant la memòria com
el projecte constatessin que la paret del mòdul de serveis carregaven 27cm sobre la paret
de Cal Bach, i no volem que es presenti l’anterior, sinó que volem que es presenti que
aquesta paret carrega d’aquesta manera i volem tenir la resposta d’urbanisme conforme
aquesta paret carrega aquí. Per això la data de la memòria i del projecte està modificada
per reflexar aquesta càrrega a la paret de cal Bach. Després dels informes tècnics que
teníem i de demanar a la Comissió Territorial d’Urbanisme que les obres que s’estaven
fent està situat en una zona d’equipaments, allà si es vol es pot acabar construint tot,
doncs imagineu la magnitud de carregar 27cm, al fet de poder construir tota una planta a
tocar.
El regidor Isaac Peraire demana: Es van fer les obres sense tenir el projecte aprovat?
Respon l’Alcalde dient: Sí, i us vem demanar a vosaltres si volíeu que aprovéssim el
projecte per Junta de Govern i veu dir que sí i el vem aprovar per Junta de govern.
Intervé el regidor dient: Però això no ho decidim nosaltres. Continua l’Alcalde: També
vem fer per exemple la rampa de la biblioteca, teníem un projecte, amb una memòria
valorada, amb un pressupost, i una partida pressupostària i no va se aprovada per junta
de govern i es va acabar portant a terme l’obra. Entenc la teva reclamació, però que
acabéssiu posant en dubte el serveis tècnics de la casa de les actuacions fetes.
Intervé el regidor dient: No intentis desviar cap als serveis tècnics, perquè nosaltres
estem fent política aquí. Continua l’Alcalde dient: Vull pensar que aquesta política a mi no
m’interessa. Continua el regidor dient: A nosaltres sí, i m’interessa que quedin les coses
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clares. En referència a pressupost, posats aclarir si ens pots aclarir això que he exposat.
Respon l’Alcalde dient: Podeu passar i demanar com anem a dia d’avui, jo crec que anem
a uns 42.000euros, però podeu veure la relació de factures aprovades fins a dia d’avui.
S’ha fet l’enderroc i crec que anava en a partida pressupostària del 2020 amb els
18.000euros.
Intervé la regidora Queta Bosch deient: Només recordar-vos que a les juntes de govern,
només participeu els que formeu part de les juntes de govern, la resta estem d’oients i no
votem res. Es per recordar-ho perquè la gent potser es confon quan dieu aquestes coses.
No sé si el que deia l’Isaac té a veure amb un decret de Graves i Excavacions Castellot,
té a veure amb això que dèieu. Continua l’Alcalde dient: D’aquestes n’hi ha d’haver varies
perquè la màquina ha treballat diversos dies.
Continua la regidora Montserrat Juvanteny dient: Responc com a portaveu de Movem, em
sorprèn que a hores d’ara no sapigueu el nostre posicionament sobre Cal Andreuet,
perquè ho hem fet públic i ha sortit als mitjans. No tenim cap problema en tornar-ho a dir,
hem estat a favor de la compra de Cal Andreuet i el projecte es desenvolupa allà, es
desenvolupa com equip de Govern. Intervé el regidor Ferran Chacón dient: totalment
d’acord amb el que diu la Montse, amb la compra de l’espai i les obres que s’hi fan. Crec
fermament que serà un projecte de futur.
Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: Ens hem d’acostumar ara a respondre
regidor per regidor? I puc dir, perquè no ens demana la portaveu les preguntes? Respon
el regidor Isaac Peraire dient: Pots demanar el que vulguis a nosaltres igual que nosaltres
preguntarem el que creguem convenient a qui nosaltres ens sembli encertat. Sí et fa
mandra és una altra cosa, però nosaltres tenim l’obligació de preguntar. Respon la
regidora dient: Et deu fer mandra a tu, perquè nosaltres amb molt de gust et contestarem.
4.- Montse Boladeres: S’han fet al·legacions sobre l’ampliació de la planta de
compostatge de Fumanya des de l’Ajuntament?
Respon l’Alcalde dient: Sí, com tots els ajuntaments dels Lluçanès vem presentar
al·legacions a la planta i Prats es va sumar al tancament.
5.- Montse Boladeres: Una pregunta al Ferran, el regidor d’habitatge, el tema de la
Masoveira Urbana, que se’n va parlar. No sabem com està, si avança o si no avança, si
ens ho pots explicar.
Respon el regidor dient: El tema de la masoveria està bastant parat per part del Consell
Comarcal, ens van dir que a principi d’any es faria una reunió i de moment encara no s’ha
fet. Si que hem parlat amb el Pere Medina que és l’encarregat polític de tot el tema
d’habitatge de si seria possible fer a nivell de poble una xerrada, ja sigui per via
telemàtica o presencial de cara als propietaris d’habitatges buits. Ara falta posar-nos
d’acord i convocar-ho.
Intervé la regidora Montse Boladeres dient: Si parlem de masoveria urbana, des de
l’ajuntament si que ha de tenir clar la informació que s’ha de donar als possibles
contractants i se’ls hi ha d’explicar com ha de funcionar aquest tema.
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Continua l’Alcalde dient: De moment les bases encara no estan redactades des del
Consell i des de l’ajuntament ens hem mogut per intentar ser pioners des de l’ajuntament
amb una casa que tenim nosaltres i vem plantejar la possibilitat amb la casa que va
deixar el Benet Sallas a l’ajuntament i hem intentat a través de la Diputació entrar amb
una subvenció de 80.0000€ per començar a tenir uns mínim en aquesta casa en un
projecte de 2 anys. En aquesta casa hi falta molta reforma i vem parlar amb el Consell
per si aquesta casa podia ser un bon model per començar en el territori.
Intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: Afegir una cosa, es que des del Consell
ens van dir que hi havia d’haver la incorporació d’un altre tècnic de l’oficina d’habitatge
per desenvolupar aquest projecte i crec que aquesta persona encara no s’ha incorporat.
Si que estava molt pautat quina feina haurem de fer els ajuntaments i quina feina haurà
de fer el Consell.
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Continua la regidora Montse Boladeres dient: Si s’aposta políticament per la Masoveria
urbana, s’ha de poder explicar bé a propietaris i possibles interessats exactament com
funciona i no a través d’un tècnic, perquè si el regidor és qui fa la proposta, és ell qui ho
ha d’explicar. I penso que porta buits legals difícils de cobrir, és un projecte que penso
que és molt factible, però s’ha d’explicar i explicar bé i no deixar-ho en mans de tècnics.
6.- Queta Bosch: El tema de Fumanya voldríem saber si des de l’ajuntament o el
Consorci es promouran noves al·legacions que s’han fet ara?
Intervé la secretària dient: Quines noves al·legacions? Perquè fins ara hi havia un pla
especial urbanístic al qual es van presentar al·legacions. Ara, pel que em consta, hi ha
una modificació de l’autorització ambiental, pel que hem vist aquesta modificació
ambiental no té a veure amb l’ampliació, sinó que fa altres modificacions de caràcter
tècnic. De totes maneres potser hi ha la confusió perquè d’aquestes modificacions han
donat trasllat a l’ajuntament on hi ha la planta i alguna altra entitat perquè informi i es
posicioni referent aquesta ampliació, però que jo sàpiga no està en termini d’exposició
pública. De totes maneres trucarem a l’OGAU i farem la consulta per veure si hi haurà
exposició pública.
7.- Queta Bosch: Recordar que en un Ple vàrem dir que faríem alguna cosa durant l’any
referit al tema de la salvació de Lluís Companys perquè hi pensem i fem alguna cosa
conjunta en aquest tema.
Respon l’Alcalde dient: L’any passat va ser l’embrió d’acabar fent un acte polític totes les
forces i entitats del poble.
8.- Queta Bosch: En referència al Feder de l’Art Urbà. Si ens podeu explicar com ha
quedat.
Respon l’Alcalde dient: En el tema art urbà, l’any passat es va fer la liquidació d’aquest
Feder de turisme que hi havia i en aquest sentit el Consell Comarcal és qui licita les obres
i a dia d’avui encara no estan licitades.
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9.- Queta Bosch: L’espai si ens podeu explicar com ha quedat? Si ja es poden fer
reunions.
Respon l’Alcalde dient: L’espai està tancat perquè està considerat centre cívic i en els
centres cívics no s’hi pot fer activitat.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: De L’espai has dit que està tancat perquè està
considerat centre cívic i va més enllà, perquè també es un espai de treball, però entenc
que les reunions de treball n’hi segueix fent. Que això no sigui entès com un centre cívic
sinó un espai de treball. Respon l’Alcalde dient: La part de coworking es treballa, però
l’espai està considerat com a centre cívic. Continua la secretària dient: L’espai de
coworking es treballa però que no s’hi facin reunions presencials a dins.
10.- Queta Bosch: El teatre Orient, ja han passat els 3 mesos de licitació, han passat els
3 mesos i veure com ho tenim.
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Respon l’Alcalde dient: La mateixa empresa que va guanyar la licitació ens va entrar una
instància demanant pròrroga per poder entregar el projecte.
11.- Queta Bosch: Estem bastant d’acord amb el que fa referència a Cal Andreuet que
esquerra ha comentat abans. I fer esment en això, en la manca que nosaltres veiem de
visió global de tot el projecte. I que s’hagi avançat en les obres sense tenir el projecte
apunt.
Respon l’Alcalde dient: En referència a Cal Andreuret més del mateix, crec que són
posicionaments polítics, nosaltres estem treballant per ja posar-ho a disposició de la
ciutadania, i pensem que està bé que estigui al costat del Teatre, del Passeig i de
l’Ajuntament i ens sap greu que políticament es vulgui fer guerra d’això. Per tant, és un
equipament cultural al mig del poble que ha de servir per moltes coses. La planta baixa
pot ser un espai de memòria, un lloc d’exposició constant a la planta baixa i també de
l’oficina de turisme. Pel que fa l’espai exterior hem parlat amb diferents artistes per
convertir l’espai en un lloc dinamitzador, que pugui passejar, veure obres de gran format.
Hem tingut contactes amb la universitat de Vic, o amb el Konvent per tenir projectes de
urbanització paisatgística i rural dins del nostre municipi. I així tenir un atractiu turístic i
amb potencial de promoció.
Continua la regidora Queta Bosch dient: Tot això són idees però el projecte no està fet,
no estan clares les idees de que es vol fer en aquesta zona. Abans de fer qualsevol
intervenció hauria sigut millor fer el projecte global i tenir-lo clar.
Respon l’Alcalde dient: A la casa encara no s’ha fet res i s’ha de fer un projecte que s’ha
de treballar, i això són propostes, però no hi ha res ferm, no hi ha ni partida
pressupostària per fer res a dins de la casa. I treballem amb els equips tècnics,
l’arquitecte, l’enginyer i secretaria intervenció i ens fiem del que diuen ells i prenem les
decisions conforme ens van assessorant. Una altra cosa es encarregar un macroprojecte
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d’un milió d’euros i fer-lo per fases, nosaltres creiem que hem d’anar pas a pas i veureu
com l’anem desenvolupant.
Continua el regidor Isaac Peraire dient: No ens cansem d’explicar el nostre posicionament
davant del desgavell de Cal Andreuet, perquè avui hem sabut per Ple que hi aniria no sé
que de l’UVIC i no sé en el proper Ple que hi trobarem. I he de dir que la responsabilitat
màxima és de l’equip de govern, la desviació constant cap a la responsabilitat dels
tècnics, que la tenen, segur, en la seva feina, però no és la nostra. Nosaltres el que fem
es preguntar a l’equip de govern, comentar-ho amb vosaltres, escoltar i aprendre del que
pugui dir l’equip de govern.
12.- Queta Bosch: El tema de Lourdes i l’incivisme, com queda això?
Respon l’Alcalde dient: El tema de l’incivisme és un tema que afecta el nostre poble, però
que arrel de la pandèmia, tancaments perimetrals, etc. acaben patint molts municipis, i
intentar amb l’agent cívic incidir i fer campanyes de civisme. És difícil d’acabar controlant,
perquè no tenim policia local i tot ha de passar per mossos d’esquadra.

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,
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