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DOCUMENT

1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 22/07/2021 10:37
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 22/07/2021 11:48

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS DEL
DIA 19 de maig de 2021
Identificació de la sessió:
Núm.: PLE2021000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 19 de maig de 2021
Horari: De les 19:34 h a les 21:33 h
Lloc: Telemàtic
Hi assisteixen:
Anna Clària Vila, Secretària Interventora
Montserrat Juvanteny Canal, Regidor/A

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual
de la web de l’Ajuntament www.pratsdellucanes.cat

Pere Vila Vilalta, Regidor/A
Ferran Chacon Gost, Regidor/A
Enriqueta Bosch Pascual, Regidor/A
Jordi Bruch Franch, Alcalde
Isaac Romero Casals, Regidor/A
Montserrat Boladeres Bach, Regidor/A
Josep Vila Sucarrats, Regidor/A
Isaac Peraire Soler, Regidor/A
Vanessa Gomez Pedragosa, Regidor/A
Jordi Batriu Font, Regidor/A
S’ha excusat d’assistir-hi:
Ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ANTERIOR DE DATA 17/03/2021
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚMERO 69 AL 134/2021
3.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATA 10/03/2021 24/03/2021
14/04/2021 28/04/2021
4.- BONIFICACIÓ ICIO FAÇANA C.NOU 10 EXP. 164/2021
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

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000006-2021

Codi Segur de Verificació: 4c7c810a-d33e-4950-8685-7c3a3637acff
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_9730088
Data d'impressió: 27/08/2021 09:18:42
Pàgina 2 de 37

SIGNATURES

Ì4c7c810a-d33e-4950-8685-7c3a3637acffÄÎ

DOCUMENT
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5.- BONIFICACIÓ ICIO LLIC.OBRES FAÇANA PL.NOVA 18 EXP. 339/2021
6.- MODIFICACIO DE CRÈDIT 3/2021
7.- ENCÀRREC DE GESTIÓ SUBVENCIÓ PACTE D'ESTAT
8.- MODIFICACIO ESTATUTS COSS
9.- MODIFICACIO RELACIO DE LLOCS DE TREBALL
10.- MOCIÓ SUPORT AMNISTIA ERC-JxPRATS-MOVEM PRATS-RAP
11.- MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL
I NEONATAL ERC
12.- MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LA DISCAPACITAT SOCIAL ERC-JxPRATSMOVEM PRATS-RAP
13.- MOCIÓ PER L’IMPULS DEL PROJECTE DE XARXA DE PETITA INFÀNCIA I
FAMÍLIA DEL LLUÇANÈS ERC
14.- MOCIÓ INICIEM LA FEMINITZACIÓ DELS CARRERS DE PRATS DE LLUÇANÈS
RAP PRATS

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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15.- MOCIÓ AMIANT ZERO A PRATS DE LLUÇANÈS RAP PRATS
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 17/03/2021
Vistes les actes de les sessions anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple el dia:
-

17 de març de 2021, sessió ordinària

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

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚMERO 69 AL 134/2021
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Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 69 al 134 del 2021.
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

3.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATA 10/03/2021 24/03/2021
14/04/2021 28/04/2021
Es dóna compte de les Actes de les Juntes de Govern següents:
-

Acta de la Junta de Govern del 10 de març de 2021, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 24 de març de 2021, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 14 d’abril de 2021, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 28 d’abril de 2021, en sessió ordinària
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L’ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

4.- BONIFICACIÓ ICIO FAÇANA C.NOU 10 EXP. 164/2021
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)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 19 de maig de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2120-000012-2021
Títol de l’acord:
BONIFICACIÓ ICIO FAÇANA C.NOU 10 EXP. 164/2021
Text de l’acord:
BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES PER
A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANA A LA LLICÈNCIA D’OBRES 164/2021
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Vista la sol·licitud presentada en data 24 de febrer de 2021 amb número de registre
d’entrada E2021000586, en que sol·licita una bonificació de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres de la comunicació d’obres 164/2021.
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.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Declarar d’interès municipal la rehabilitació de la façana del carrer Nou, 10 i
concedir una bonificació del 95% de la quota de l’ICIO a la comunicació d’obres
164/2021.

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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Segon.- Notificar aquests acords a la persona interessada i la intervenció municipal per la
seva bonificació.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.- BONIFICACIÓ ICIO LLIC.OBRES FAÇANA PL.NOVA 18 EXP. 339/2021
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)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 19 de maig de 2021
Àrea: URBANISME
Expedient núm. 2120-000017-2021
Títol de l’acord:
BONIFICACIÓ ICIO LLIC.OBRES FAÇANA PL.NOVA 18 EXP. 339/2021
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Text de l’acord:
BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES PER
A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANA A LA LLICÈNCIA D’OBRES 19/2021
Vista la sol·licitud presentada en data 22 d’abril de 2021 amb número de registre
d’entrada E20210001188, en que sol·licita una bonificació de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres de la llicència d’obres 19/2021.
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.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual
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ACORDS:
Primer.- Declarar d’interès municipal la rehabilitació de la façana de la Plaça Nova, 18 i
concedir una bonificació del 95% de la quota de l’ICIO a la llicència d’obres 19/2021.
Segon.- Notificar aquests acords a la persona interessada i la intervenció municipal per la
seva bonificació.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.- MODIFICACIO DE CRÈDIT 3/2021
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)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 19 de maig de 2021
Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
Expedient núm. 1627-000003-2021
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Títol de l’acord:
MODIFICACIO DE CRÈDIT 3/2021
Text de l’acord:
APROVACIÓ INCIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2021
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.
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.
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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:
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDA
1532,210
1532,221,03
1621,227,99

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 22/07/2021 10:37
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 22/07/2021 11:48

1623,227,99
163, 221,03
171, 210
231, 215
231, 222,00
323, 212
323, 221,03
323, 226,99
3262,222,00
3321,222,00
334, 226,09
3371,222,00
3373,227,99
3374,222,00
3421,227,99
410, 222,00
439, 226,99
920, 212
920, 221,03
920, 222,00
920, 226,99
920, 227,99
3262,467

CONSIGNACIÓ
CONCEPTE
ANTERIOR
Manteniment vies publiques
14.000,00
Vies públiques. Combustibles i carburants
3.000,00
Recollida de residus. Treballs altres empreses
220.000,00
Tractament de residus. Treballs altres
empreses
70.000,00
Cementiri. Combustibles i carburants
1.600,00
Parcs i jardins. Manteniment béns naturals
2.000,00
Acció social. Mobiliari
300,00
Acció social. Servei de Telecomunicacions
1.500,00
Educació. Manteniment i conservació
6.000,00
Educació. Combustibles i carburants
16.000,00
Educació. Activitats
3.500,00
Escola de música. Servei de telecomunicacions
500,00
Biblioteca i arxiu. Servei de Telecomunicacions
1.200,00
Despeses derivades d'actes culturals
27.500,00
Casal del jovent. Servei de Telecomunicacions
1.200,00
Hotel entitats. Treballs altres empreses
3.000,00
Espai social gent gran. Telecomunicacions
700,00
Piscina i pistes tennis i padel. Treball altres
emp.
9.000,00
Daam. Servei de Telecomunicacions
500,00
Campanya de Nadal
18.000,00
Adm. General. Manteniment i conservació
6.000,00
Adm. General. Combustibles i carburants
4.000,00
Adm. General.Serveis Telecomunicacions
4.500,00
Adm. General. Despees diverses
10.000,00
Adm. General. Treballs altres empreses
45.000,00
Escola de música. Transferències Consorcis
18.800,00

SUPLEMENT
559,08
284,01
10.275,00

CONSIGNACIÓ
FINAL
14.559,08
3.284,01
230.275,00

4.260,56
54,98
269,24
315,27
266,86
139,15
1.095,47
249,98
121,87
57,23
3.264,99
146,41
372,94
108,90

74.260,56
1.654,98
2.269,24
615,27
1.766,86
6.139,15
17.095,47
3.749,98
621,87
1.257,23
30.764,99
1.346,41
3.372,94
808,90

131,56
95,59
619,27
851,59
177,37
361,75
241,90
1.463,61
646,90

9.131,56
595,59
18.619,27
6.851,59
4.177,37
4.861,75
10.241,90
46.463,61
19.446,90
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323, 623,00 Educació. Instal·lacions tècniques i maquinària
3261,130,00 Escola Bressol. Retribucions bàsiques
Tractament de residus. Treballs altres
1623,227,99 empreses
1722,210
Protecció i millora del medi ambient
323, 22103 Educació. Combustibles i carburants
3261,22799 Escola bressol. Treballs altres empreses
3423,22103 Camp de futbol. Combustible
Adm. Gral. Transferencies Consorci del
920, 467
Lluçanes
920, 626,00 Equips Processos informació

40.101,03
149.500,00

1.500,00
20.000,00

41.601,03
169.500,00

74.260,56
2.000,00
17.095,47
4.500,00
2.000,00

8.800,00
3.000,00
8.000,00
18.000,00
3.000,00

83.060,56
5.000,00
25.095,47
22.500,00
5.000,00

9.892,00
2.000,00

59.892,00
4.000,00

50.000,00
2.000,00
TOTAL
SUPLEMENTS

100.623,48

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual
de la web de l’Ajuntament www.pratsdellucanes.cat

B) CRÈDIT EXTRAORDINARI

PARTIDA
231,467
171, 240,00
3423,222,00
334, 480,09
341, 625,00
920,632,00
323, 765
3371 765
3371,82120

CONCEPTE
Acció Social. Transferències Consorcis
Parcs i jardins. Assegurances
Camp de futbol. Telecomunicacions
Subveció Gaudir d'Art
Material Esportiu inventariable
Reformes Cal Bernat
FEDER. Caldera biomassa (resta ex. 2020)
FEDER. Fotovoltaiques
FEDER, Fotovoltaiques (avançament CCO)

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

SUPLEMENT
5.000,00
500,00
145,00
350,00
2.300,00
95.753,36
1.237,35
15.168,70
9.419,00

TOTAL CRÈDITS
EXTRAORDINARIS

129.873,41

TOTAL DESPESES

230.496,89

CONSIGNACIÓ
FINAL

Segon.- L’increment de despesa proposada es finança mitjançant nous i majors
ingressos i baixa d’altres aplicacions.
A) NOUS O MAJORS INGRESSOS

PARTIDA

CONCEPTE

750,80

Generalitat subvenció cultura

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

ALTA
30.321,00

CONSIGNACIÓ
FINAL
30.321,00
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761,03
761,04

1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 22/07/2021 10:37
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 22/07/2021 11:48

Transferències Diputació
Transferencies Diputació. Aplicacions inform.
Diputacio. Subvenció material inventariable

27.914,86

TOTAL
NOUS/MAJORS
INGRESSOS

34.792,24
2.000,00
2.282,39

62.707,10
2.000,00
2.282,39

69.395,63

B) ROMANENT DE TRESORERIA

PARTIDA
870,00
870,00

CONCEPTE
Romanent de lliure disposició. OPA
Romanent de lliure disposició.

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

NOVA
CONSIGNACIÓ
32.931,48
128.169,78

TOTAL
ROMANENT

161.101,26

TOTAL
INGRESSOS

230.496,89

CONSIGNACIÓ
FINAL

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

7. - ENCÀRREC DE GESTIÓ SUBVENCIÓ PACTE D'ESTAT
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)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
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Data: 19 de maig de 2021
Àrea: SECRETARIA INTERVENCIO
Expedient núm. 1374-000002-2021
Títol de l’acord:
ENCÀRREC DE GESTIÓ SUBVENCIÓ PACTE D'ESTAT
Text de l’acord:
APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
PRATS DE LLUÇANÈS I EL CONSORCI DEL LLUÇANÈS PER A L’EXECUCIÓ
D’ACTUACIONS EN EL MARC DEL PROGRAMA “PACTO DE ESTADO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO PARA EL EJERCICIO 2020”
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La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, mitjançant
Resolució de 10 de desembre de 2020, publicada al BOE de 12 de desembre de 2020,
número 324 ha aprovat les transferències per el desenvolupament de noves o ampliades
competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la violència de
gènere per l’exercici 2020. En la mateixa resolució s’aprova la quantitat dels fons
corresponents a cada entitat local
Aquest programa conté un conjunt de mesures dirigides a prevenir i combatre totes les
formes de violència contra les dones i millorar la resposta de les administracions envers
les víctimes i els seus fills menors a través de l’atenció, informació i assessorament,
assistència social integral. En particular inclou mesures per tal que l’administració porti a
terme a través d’actuacions dirigides a la promoció d’igualtat entre dones i homes, així
com contra la violència que s’exerceix contra les dones.
Atès que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès és destinatari de la subvenció atorgada dins
del programa “Pacto de Estado en matèria de violència de genero” Secretaría de Estado
de Igualdad y contra la Violencia de Género i que té interès d’executar dins de les seves
competències i àmbit territorial, les diferents actuacions definides en el Programa “Pacto
de Estado en matèria de violència de genero” a través d’un encàrrec de gestió a favor de
l’ens Consorci del Lluçanès.
D’acord amb l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, que regula els encàrrecs de gestió i d’acord a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
s’estableix que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la
competència dels òrgans, els organismes o les entitats públiques, pot ser encarregada a
altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra
de diferent per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a
terme i, també, que l’encàrrec s’ha de formalitzar tenint en compte una sèrie de
determinacions que s’hi estableixen, elements aquests que es donen en l’objecte i els
objectius del present conveni.
Vist el text del conveni tipus proposat que es transcriu a continuació:
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CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE
LLUAÇANÈS I EL CONSORCI DEL LLUÇANÈS PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS EN
EL MARC DEL PROGRAMA “PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
PARA EL EJERCICIO 2020”
A Santa Creu de Jutglar,
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Jordi Bruch Franch Alcalde/Alcaldessa de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assistit/assistida pel/per la Sra. Anna Clària Vila Secretària de l’ajuntament Prats de Lluçanès.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr Marc Sucarrats i Sabaté President del Consorci del Lluçanès, assistit per
la Sra. Anna Clària Vila Secretària del Consorci del Lluçanès.
Ambdues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal
necessària per a la formalització del present Conveni, i
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EXPOSEN
I.

Per Real Decret-Llei 9/2018 de 3 d’agost s’aprova les mesures urgents per el
desenvolupament del pacte d’estat contra la violència de gènere, i es regula la distribució dels
fons destinats al compliment del mateix Pacte, assignats als ajuntaments.

II.

El Reial Decret 1023/2020, de 17 de novembre, s’actualitzen les quantitats, els criteris i el
procediment de distribució de les transferències per el desenvolupament de noves o
ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat en matèria de
violència de gènere.

III.

La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, mitjançant Resolució de
10 de desembre de 2020, publicada al BOE de 12 de desembre de 2020, número 324 ha
aprovat les transferències per el desenvolupament de noves o ampliades competències
reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere per l’exercici
2020. En la mateixa resolució s’aprova la quantitat dels fons corresponents a cada entitat
local

IV.

Aquest programa conté un conjunt de mesures dirigides a prevenir i combatre totes les formes
de violència contra les dones i millorar la resposta de les administracions envers les víctimes i
els seus fills menors a través de l’atenció, informació i assessorament, assistència social
integral. En particular inclou mesures per tal que l’administració porti a terme a través
d’actuacions dirigides a la promoció d’igualtat entre dones i homes, així com contra la
violència que s’exerceix contra les dones.

V.

Que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès , és un ens local que disposa de competències a
l’àmbit de promoció i igualtat entre homes i dones, i és destinatari de la subvenció atorgada
dins del programa “Pacto de Estado en matèria de violència de genero” Secretaría de Estado
de Igualdad y contra la Violencia de Género, per un import de 1.462,42 €.

VI.

Que és d’interès de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès executar dins de les seves
competències i àmbit territorial, les diferents actuacions definides en el Programa “Pacto de
Estado en matèria de violència de genero” a través d’un encàrrec de gestió a favor de l’ens
Consorci del Lluçanès, el qual té la consideració de mitjà propi, donat que no es disposa de
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mitjans propis necessaris i per tal d’aconseguir efectuar amb la màxima eficàcia aquest
projecte.
VII.

Que tant a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que
regula els encàrrecs de gestió, com a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’estableix que la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans,
els organismes o les entitats públiques, pot ser encarregada a altres òrgans, organismes o
entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a terme i, també, que l’encàrrec s’ha de
formalitzar tenint en compte una sèrie de determinacions que s’hi estableixen, elements
aquests que es donen en l’objecte i els objectius del present conveni.

VIII.

Que ambdues parts en el marc de les seves respectives competències han convingut les
condicions en que s’efectuarà l’encàrrec de gestió per portar a terme les actuacions de les
diferents actuacions en aquesta matèria i per tal de deixar constància d’aquests acords
formalitzen el present conveni, prèviament aprovat pels respectius òrgans de govern de cada
ens, i que es regirà per les següents,
CLÀUSULES
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Primera.- Objecte de l’encàrrec de gestió
1.1.

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès encarrega al Consorci del Lluçanès l’execució de les
actuacions incloses en les línies d’actuació del Programa “Pacto de Estado en matèria de
violència de genero” aprovat per la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de
Género

1.2.

Aquest encàrrec de gestió no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui encarrega dictar els actes o
les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material objecte d’encàrrec.
Segona.- Execució de les actuacions
Aquest programa es fonamenta en fomentar la igualtat entre homes i dones i lluitar contra la
violència de gènere mitjançant la creació d’una comissió de treball territorial a partir de la qual
es dissenyaran les diverses actuacions a desenvolupar.
Les actuacions s’hauran de desplegar tenint en compta les següents línies prioritàries:
-

Línia 1. Ordenació dels recursos d’atenció a les dones existents i elaboració d’un circuit
d’actuació coordinat.
Línia 2. Formació especialitzada a les persones professionals que intervenen en la prevenció i
atenció de les víctimes.
Línia 3. Sensibilització general a la societat.
Línia 4. Sensibilització i coeducació als centres educatius a totes les etapes i nivells.
Tercera.- Obligacions de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès

3.1 Supervisar l’activitat encarregada per tal que les actuacions realitzades per encàrrec es
desenvolupin en el marc competencial i normatiu vigent.
3.2 Facilitar la difusió de la informació necessària per a donar a conèixer aquest encàrrec de
gestió a la seva ciutadania
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Quarta.- Obligacions de l’ens Consorci del Lluçanès
4.1 El Consorci del Lluçanès es compromet a executar les actuacions objecte del present
encàrrec d’acord amb programa previst i pactat conjuntament amb els ajuntaments del
Lluçanès i es compromet també a comunicar l’inici i finalització dels treballs.
4.2 A la finalització de l’encàrrec, el Consorci del Lluçanès es compromet a justificar a
l’Ajuntament la relació de despeses realitzades vinculades a l’execució de les línies d’actuació
per l’import transferit, així com una memòria tècnica de les actuacions desenvolupades.
4.3 L’ens Consorci del Lluçanès es compromet a conservar els documents justificatius de
l’aplicació dels fons rebuts per un període no inferior als sis anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
Cinquena.- Entrada en vigor i vigència
El present conveni d’encàrrec de gestió entrarà en vigor a partir de la seva signatura i serà
vigent fins al 31/12/2021.
No obstant, aquesta vigència s’estendrà fins a la seva total justificació i el pagament dels
compromisos econòmics establerts.
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Sisena.- Financiació de l’encàrrec
Pel compliment dels objectius establerts en el present conveni, l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès es compromet a transferir a l’ens Consorci del Lluçanès, l’import de 438,73 €
corresponent a l’ajut rebut pel Pacto de Estado en matèria de violència de genero” de la
Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.
Setena.- Comissió de seguiment i avaluació
En el termini d’un mes des del moment de l’aprovació de l’encàrrec de gestió, si escau, es
crearà una Comissió de seguiment per a la interpretació i resolució dels problemes o
incidències que puguin plantejar-se durant l’execució de les actuacions. Aquesta Comissió
estarà formada per un representant de cada entitat signatària.
Vuitena.- Marc jurídic
8.1 La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 11, i la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, en el seu article 10, regulen els encàrrecs de gestió.
8.2 L’encàrrec de gestió que es formalitza mitjançant el present conveni s’ha d’ajustar a les seves
clàusules i al previst a la normativa esmentada i en aquest sentit, s’ha d’adaptar a les normes
de desenvolupament d’aquella que es puguin aprovar.
8.3 L’encàrrec de gestió que es formalitza mitjançant el present conveni s’ha d’ajustar a les seves
clàusules i al previst a la normativa esmentada i en aquest sentit, s’ha d’adaptar a les normes
de desenvolupament d’aquella que es puguin aprovar.
8.4 El present marc jurídic es completa de forma subsidiària amb el previst a la normativa de
règim local i en concret, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(arts. 28, 57) i pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Novena. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD)
i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia
dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de
l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de
les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i
executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del
RGPD.
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de Protecció
de Dades de les parts en seran les interlocutores.
Desena.- Extinció i Causes d’extinció
El conveni s’extingirà pel compliment total i finalització de les actuacions objecte de l’encàrrec
de gestió.
A més, podran ser causes d'extinció del present encàrrec de gestió:
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a) Mutu acord de les parts.
b) Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes.
c) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
d) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l’altra, amb 1 mes
d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni.
Onzena. Titularitat de la documentació generada durant la vigència de l’encàrrec de
gestió
Correspon a ambdues entitats signatàries del present conveni l’explotació de la documentació
derivada de la prestació del servei o la que resulti de l’elaboració d’informes, estudis o
qualsevol altre tipus de contingut que es pugui elaborar dins del seu àmbit territorial.
En tota la documentació hi constarà el logotips del Pacto de Estado en matèria de violència
de genero” de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Es podrà
fer constar també la titularitat municipal, el logotip i la imatge corporativa.
Dotzena.- Difusió de les activitats acordades
Ambdues parts acorden la possibilitat de donar informació pública de la formalització d’aquest
conveni d’encàrrec de gestió en la que hi podran incloure: títol, contingut i termini de
realització.
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altre, es seguiran les instruccions
sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts.
Tretzena.- Jurisdicció, resolució de controvèrsies i responsabilitats
Aquest conveni té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de
Contractes del Sector Públic, regint-se per a la seva interpretació i desenvolupament, per les
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic administratiu.
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La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i execució
d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat en el si de la
Comissió de seguiment i avaluació.
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser
resoltes per la Comissió de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció
contenciós administrativa.
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat,

D’acord amb els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya regulen la matèria relativa als convenis de les administracions
públiques.
Per tot això el ple de la corporació adopta els següents:
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ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
i el Consorci del Lluçanès per a l’execució en el marc del programa “Pacto de Estado
contra la violencia de género para el ejercicio 2020”
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del Conveni i per tal de que pugui
formalitzar qualsevol acte per tal de portar a terme els acords adoptats.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci del Lluçanès i procedir a la seva signatura.
Resultat: Aprovat per unanimitat

8.- MODIFICACIO ESTATUTS COSS
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)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
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Data: 19 de maig de 2021
Àrea: SECRETARIA INTERVENCIO
Expedient núm. 1306-000006-2021
Títol de l’acord:
MODIFICACIO ESTATUTS COSS
Text de l’acord:
APROVACIO DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DEL CONSORCI D’OSONA DE
SERVEIS SOCIALS
Atès que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès forma part del Consorci d’Osona de Serveis
Socials.
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Vista la notificació de l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci d’Osona de Serveis
Socials celebrat en sessió extraordinària del dia 3 de març de 2021, en la qual es notifica
a tots els membres del Consorci l’acord inicial de la modificació dels estatuts per tal
ratificar-la.
La modificació dels estatuts fa referència als articles 1, 11 i 14 dels Estatuts del Consorci
d’Osona de Serveis Socials publicats al DOGC número 6.820 del dia 27 de febrer de
2015.
Vist també que de conformitat amb la normativa vigent aquesta modificació s’ha de
sotmetre al tràmit d’informació pública als següents portals:
-

Tauler d’edictes de l’Ajuntament
Publicació en el BOP de Barcelona
Publicació en el DOGC

Vist que, si s’escau, el Consorci permet que els ajuntaments deleguin aquestes
publicacions per a una millor coordinació i gestió del tràmit d’exposició pública.
Fonaments de dret
Article 47.2 g) i l'article 123.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim local, sobre la necessitat del vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació per a l'adopció d'acords de creació, modificació o dissolució
de mancomuntats o altres organitzacions associatives, així com l'adhesió de les mateixes
i l'aprovació de la modificació dels estatuts.
Estatuts del Consorci d'Osona de Serveis Socials publicats al DOGC número 6.820 del
dia 27 de febrer de 2015.
Atès que aquest acord requereix majoria absoluta del nombre legal de membres de
l’ajuntament.
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El ple adopta els següents,
ACORDS
Primer.- Ratificar la modificació dels estatus del Consorci d’Osona de Serveis Socials en
els articles 1, 11 i 14 d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“Article 1: El Consorci d’Osona de Serveis Socials (COSS) en endavant Consorci, és una entitat pública de
caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, integrada pels membres següents:
Consell Comarcal d’Osona
Ajuntament d’Alpens
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament d’Espinelves
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de Masies de Roda
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament d’Olost
Ajuntament d’Orís
Ajuntament d’Oristà
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Rupit i Pruit
Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant Martí d'Albars
Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
Ajuntament de Santa Maria de Besora
Ajuntament de Sobremunt
Ajuntament de Sora
Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Tavertet
Ajuntament de Vidrà
Ajuntament de Vilanova de Sau
Poden formar part d’aquest Consorci tots aquells municipis, ens locals o entitats sense ànim de lucre que
estiguin dins el territori de la comarca d’Osona. En cas de ser municipis limítrofs a la comarca d’Osona però
que no en formin part, hauran d’acomplir amb els tràmits previstos a l’article 315 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Article 11 Les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria seran exercides per funcionaris d'habilitació
nacional i/o funcionaris del grup A1/A2 de qualsevol de les administracions que formin part del Consorci
d'Osona de Serveis Socials. Si no hi ha personal funcionari en aquests termes, aquestes funcions les podrà
exercir el personal laboral de les administracions participants, inclòs el de les entitats del sector públic
controlades per aquestes.
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Article 14: Adopció dels acords per part del Consell Plenari:
a)

S’estableix un sistema d’adopció d’acords mitjançant un sistema de vot ponderat, en funció dels
paràmetres establerts en la següent taula, en la qual el valor del vot de cadascun dels ens locals
estarà en funció de la relació següent:
-

De 1 a 1.999 habitants
De 2.000 a 5.000 habitants
De 5.001 a 10.000 habitants
De 10.001 a 20.000 habitants
Més de 20.001 habitants
El Consell Comarcal d’Osona
Entitats sense ànim de lucre

1 vot
2 vots
3 vots
4 vots
5 vots
10 vots
1 vot”

Segon.- Delegar al Consorci d’Osona de Serveis Socials les corresponents publicacions
al BOP de Barcelona i al DOGC, per a una millor coordinació i gestió del tràmit
d’exposició pública.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci d’Osona de Serveis Socials i comunicar-lo a la
persona responsable de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament.
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Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació

9.- MODIFICACIO RELACIO DE LLOCS DE TREBALL
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)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 19 de maig de 2021
Àrea: SECRETARIA INTERVENCIO
Expedient núm. 1457-000001-2021
Títol de l’acord:
MODIFICACIO RELACIO DE LLOCS DE TREBALL
Text de l’acord:
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APROVACIÓ MODIFICACIO RELACIÓ LLOCS DE TREBALL
Vista la memòria d’alcaldia i l’informe de secretaria intervenció sobre la legislació i
procediment aplicable de 12 de maig de 2021.
Vist l’expedient on hi consten totes les variacions que s’han produït en els
diversos llocs de treball.
Atès que correspon al Ple de la Corporació la modificació de la relació de llocs de
treball de personal segons disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació de relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès, amb la creació d’un nou lloc de treball de Tècnic AOC.
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Segon.- Declarar inajornable la creació d’una nova plaça tècnic AOC per a cobrir
les necessitats del servei.
Tercer.- Disposar la seva publicació en el BOP, el taulell d’anuncis i a la web de
l’ajuntament.
Quart.- Transmetre aquests acord aprovat definitivament a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i notificar
als interessats amb indicació dels recursos que siguin procedents.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació

10.- MOCIÓ SUPORT AMNISTIA ERC-JxPRATS-MOVEM PRATS-RAP
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)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 19 de maig de 2021
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Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 1029-000012-2021
Títol de l’acord:
MOCIÓ SUPORT AMNISTIA ERC-JxPRATS-MOVEM PRATS-RAP
Text de l’acord:
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari,
l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per
part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
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Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici
ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament,
el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria
i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre
de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés
amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el
seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització
que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i
inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes
encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més
de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a actes
relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i
les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en
contra de la repressió del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos
administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb
la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la
presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de
les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa,
manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties
processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa
infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada,
juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball
de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament
immediat de les persones empresonades.
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Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant
del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment
presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH,
el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució
global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de
voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de
països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha
de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes
o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política
qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament,
afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur
polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació
d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat
de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat
governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa
des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en
tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin
emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i
d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb
líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les
parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir
la vida democràtica que ens permeti avançar.
Per aquests motius, els grups municipals de ERC, JxPRATS, MOVEM PRATS I RAP
PRATS proposen al ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la
via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió,
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.
SEGON.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia
que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació,
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la
del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols
amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de
Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes
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determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins
el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació
i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada
d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el
reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
TERCER.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així
com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i
als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els
responsables de la repressió de drets fonamentals.
QUART.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se
i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el
retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots
els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord
nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació
de Municipis per la Independència.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

11.- MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT
GESTACIONAL I NEONATAL ERC

PÚBLIC

DEL

DOL

PERINATAL,

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)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 19 de maig de 2021
Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 1029-000013-2021
Títol de l’acord:
MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I
NEONATAL ERC
Text de l’acord:
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MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I
NEONATAL ERC
La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt
invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades,
l’any 2019 van morir 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les primeres 24h i 96
entre el dia 1 i els 28 dies.
Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant
l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja
sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 28 setmanes
(considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins
als 28 dies de vida.
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La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra
societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una
pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor.
Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats,
que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més visibilitat,
reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill. Avui hi ha moltes
professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot moment, existeixen
grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés, i fins i tot el Departament
de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. I també són diverses les entitats
que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i acompanyar les famílies.
També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que,
compromesos amb el fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement per
les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement
social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies. Es tracta de crear un
espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de les famílies que
pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part. Fins i tot alguns
ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i possibiliten que les
famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament individual.
Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un espai
de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d’éssers
estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i neonatal,
donant-li la importància que es mereix.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM a Prats de
Lluçanès proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- L’Ajuntament de Prats de Lluçanès es posa al costat de les famílies que han
tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol
acompanyar en el seu dol.
SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un espai
de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal,
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gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementeri municipal i d’altres estratègies
d’acompanyament.
TERCER.- Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i
fer difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de dol.
QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal,
gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i
acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions.
CINQUÈ.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en
record d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el
15 d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per
visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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12.- MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LA DISCAPACITAT SOCIAL ERC-JxPRATSMOVEM PRATS-RAP
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)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 19 de maig de 2021
Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 1029-000014-2021
Títol de l’acord:
MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LA DISCAPACITAT SOCIAL ERC-JxPRATSMOVEM PRATS-RAP
Text de l’acord:
MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LA DISCAPACITAT SOCIAL ERC-JxPRATSMOVEM PRATS-RAP
L’Associació Tea-Asperger d’Osona, som una entitat sense ànim de lucre, creada fa més
de deu anys que treballa per garantir els drets i millorar la qualitat de vida a les persones
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amb el Trastorn del Espectre Autista i les seves famílies.
La Sindrome d’Asperger és un trastorn neurobiològic inclòs dins de l’Espectre de
l’Autisme (TEA), amb nivell de suport 1 o 2 el que pot interpretar com a lleu o moderat
vers l’autisme clàssic o de Kanner. El TEA comporta una alteració en el processament
dels estímuls ambientals i socials i les persones afectades tenen un aspecte i capacitats
normals, i de vegades, superior a la mitjana. El seu cervell funciona d’una manera
particular i freqüentment presenten habilitats especials en àrees restringides. Aquest
trastorn, que persisteix durant tota la vida de la persona i s’estima que afecta entre 1-1.5%
de la població, es manifesta de diferent manera en cada individu però tots tenen en comú
les dificultats en la comunicació i les relacions socials, l’alteració dels patrons de
comunicació no verbal, interessos restringits, inflexibilitat de pensament i de
comportament, entre d’altres.
Les persones amb el Trastorn del Espectre Autista, sovint pateixen el no reconeixement
de discapacitat perquè han après estratègies que fa invisibles les seves dificultats
existents en el moment de la valoració o bé s’acostuma a encabir erròniament dins d’una
discapacitat intel·lectual o psíquica malgrat no tenir dèficit cognitiu ni malaltia mental. La
seva manera de percebre les estímuls és diferent a la resta i això es tradueix a una
discapacitat social o psicosocial.
Des de la nostra entitat som conscients de la complexitat de debat entorn el concepte
però és una realitat que el nostra col·lectiu pateix la manca de reconeixement legal de
discapacitat social i això implica el desconeixement a tots els nivells de la societat i la
conseqüent discriminació d’un col·lectiu amb característiques diferents que es
converteixen amb dificultats invisibles en totes les etapes vitals de la seva vida. Als
centres docents sovint els professionals no tenen coneixement ni eines per a que rebin un
tracte adequat, a sanitat hi ha una manca de professionals importants que desconeixen el
diagnòstic. En l’edat adulta més del 90% està en situació d’atur. Entre altres, ens trobem
sense poder accedir a l’ocupació pública, ja que les administracions contemplen les
discapacitats intel·lectuals o psíquiques, o un altre exemple també seria que sovint no
reben un mínim de 33% de valoració de grau de discapacitat per presentar unes
dificultats aparentment imperceptibles però importants a la vegada.
Per tot l’exposat demanem generar consens per donar suport al reconeixement de la
discapacitat social generada per la necessitat urgent d’incloure activament al nostre
col·lectiu en societat amb els drets i reconeixements que els i permet viure en igualtat i
sense discriminació.
Pels motius exposats els grups municipals d’ERC-AM Prats de Lluçanès, Junts per Prats,
Movem Prats i RAP Prats presentem els següents acords:
PRIMER.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a la iniciativa de la
Associació Tea-Asperger d’Osona pel reconeixement institucional de la discapacitat
social i això doni força per a poder sol·licitar el seu reconeixement jurídic.
SEGON.- Fer arribar aquest acord a l’Associació Tea-Asperger d’Osona, la Federació
Espectre Autista Asperger Catalunya (FEAAC), al Parlament de Catalunya, a la
Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a la Conselleria de Salut, a la Conselleria
d’Ensenyament, i a Secretaria del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del
Gobierno Espanyol.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

13.- MOCIÓ PER L’IMPULS DEL PROJECTE DE XARXA DE PETITA INFÀNCIA I
FAMÍLIA DEL LLUÇANÈS ERC
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 19 de maig de 2021
Àrea: SECRETARIA
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Expedient núm. 1029-000015-2021
Títol de l’acord:
MOCIÓ PER L’IMPULS DEL PROJECTE DE XARXA DE PETITA INFÀNCIA I FAMÍLIA
DEL LLUÇANÈS ERC
Text de l’acord:

MOCIÓ PER L’IMPULS DEL PROJECTE DE XARXA DE PETITA INFÀNCIA I FAMÍLIA DEL
LLUÇANÈS ERC
El Lluçanès necessita de polítiques demogràfiques conjuntes per seguir lluitant pel
despoblament de tots els municipis.
Els municipis tenen dificultats pel manteniment de serveis a les persones, i que són
principals per aquesta lluita demogràfica.
L’educació i els serveis educatius són cabdals en aquest repte. Per això són importants
serveis com l’Escola de Música i Arts del Lluçanès.
L’educació dels 0 a 3 anys és clau.
Aquestes setmanes hem tornat a veure, de forma pública, la dificultat de manteniment
d’aquests serveis.
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

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000006-2021

Codi Segur de Verificació: 4c7c810a-d33e-4950-8685-7c3a3637acff
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_9730088
Data d'impressió: 27/08/2021 09:18:42
Pàgina 27 de 37

SIGNATURES

Ì4c7c810a-d33e-4950-8685-7c3a3637acffÄÎ

DOCUMENT

1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 22/07/2021 10:37
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 22/07/2021 11:48

Hi ha diferents fórmules o alternatives, però una és entomar el repte de forma conjunta i
en aquesta línia pren rellevància el projecte de “Xarxa de Serveis de petita infància i
família del Lluçanès”.
Aquesta Xarxa ha de ser un servei per a tot el territori i obre la porta a mancomunar les
escoles bressol de la comarca. Compartir eines de treball, projectes, coneixements,
recursos, formació, etc.
Per això, el Grup Municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Donar suport i impuls al Projecte de Xarxa de la Petita Infància i famílies del
Lluçanès.
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SEGON. Fer la petició a la direcció de l’Escola Bressol Municipal La Pitota la implicació en
els treballs conjunts entre escoles bressols del Lluçanès.
TERCER. Fer arribar aquests acords als Ajuntaments del Lluçanès, el Consorci del Lluçanès,
l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat

14.- MOCIÓ INICIEM LA FEMINITZACIÓ DELS CARRERS DE PRATS DE LLUÇANÈS
RAP PRATS
Unanimitat Retirat 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)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 19 de maig de 2021
Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 1029-000016-2021
Títol de l’acord:
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MOCIÓ INICIEM LA FEMINITZACIÓ DELS CARRERS DE PRATS DE LLUÇANÈS RAP
PRATS
Text de l’acord:

MOCIÓ INICIEM LA FEMINITZACIÓ DELS CARRERS DE PRATS DE LLUÇANÈS
RAP PRATS
El nomenclàtor forma part de la memòria reconeguda del nostre poble, en ell hi figuren
persones considerades rellevants per la seva contribució a la societat.
Però en aquests reconeixements públics hi ha un clar predomini de les figures masculines
i una molt escassa presència femenina que s’ha anat arrossegant al llarg del temps. La
tradició patriarcal de la nostra societat ha negat al llarg de la història la visibilitat a les
dones, fins i tot aquelles que han fet grans aportacions, s’han vist invisibilitzades a les
plaques dels nostres carrers, avingudes i places.
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El percentatge de noms dedicats a les dones és del tot desproporcionat, aquest és un
greuge històric que cal reparar.
El coneixement i la transmissió de la història són elements decisius en la vertebració de la
memòria d’un país. Que les dones esdevinguem subjectes històrics significa, també, que
els nostres noms i les nostres gestes s’incorporin a la narrativa històrica del passat, del
present i del futur.
Malauradament, encara avui es fa necessari adoptar mesures d’acció positiva que
compensin el reconeixement de la genealogia femenina, donant la rellevància que
mereix la contribució de les dones en la construcció del món.
ACORDS
PRIMER. Incorporar canvis en el sistema de valoració del nomenclàtor per tal de fer
efectiva la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Dotar-lo amb una mesura d’acció
positiva consistent en afegir als criteris existents en l’actualitat la nova de perspectiva de
gènere. En aquest sentit creiem que s’han de valorar les propostes que compensin el
dèficit històric de visibilitat de la contribució civil de les dones a la societat, donant la
rellevància que es mereixen a aquelles personalitats femenines que destaquin, ja sigui en
l’àmbit acadèmic, polític, laboral, econòmic, científic, artístic, social...
SEGON. Garantir la participació d’una persona tècnica lligada a la regidoria d'Igualtat que
treballi per l’acord del punt primer al nostre municipi.
TERCER. Possibilitar la participació de la Taula d’Igualtat per treballar per a la
nomenclatura dels vials públics del poble.
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QUART. Iniciar el procés de feminització dels carrers de Prats de Lluçanès. Proposem
canviar el nom del carrer 5 de febrer per Santa Àgata.
CINQUÈ. Proposem la cerca de carrers adients per substituir noms masculins o d’altri,
pels de na Josepa Plans i na Maria Pujol.
SISÈ. Comunicar aquests acords a tots aquells estaments que sigui necessari i a les
pradenques i pradencs.
Resultat: Retirat per unanimitat

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual
de la web de l’Ajuntament www.pratsdellucanes.cat

Prèviament a la votació intervé la Queta i comenta que al punt cinquè hi voldrien afegir la
Roser Fàbregas Vilà que va sortir recentment en un reportatge del 9 Nou.
Comenta també que la moció sorgeix arrel d’un treball d’una nena sobre la nomenclatura
dels carrers de Prats de Lluçanès i que va detectar que només hi ha dos carrers amb
nom de dones en el poble i es va creure necessari començar el projecte de feminització.
Intervé l’Isaac Romero, trobem molt bé aquesta iniciativa però després de parlar amb la
portaveu del RAP i la secretària de l’Ajuntament, primer hauríem de tenir un sistema de
nomenclàtor dels carrers, per tant, proposem retirar aquesta moció per treballar i agafar el
compromís que al proper Ple es pugui portar la creació i funcionament de la comissió de
nomenclàtor i el procediment per l’assignació dels noms dels carrers i espais públics.
Intervé el Pere Vila, comentant que el desembre del 2019 ja es va presentar en un
Ple,una proposta per posar noms de dona en alguns carrers, com el de la Neus Català, a
la Conxita Berenguer i a la resta de republicanes deportades i perseguides pel
franquisme que ja hi entren les que es comenten.
També comenta que canviar el nom del carrer 5 de febrer pel de Santa àgata no ens
sembla bé perquè és una data històrica a Prats i creiem que si es vol posar el nom de
Santa Àgata a un altre carrer perfecte, però canviar aquest no.
Una altra cosa, si es crea la comissió hi voldrem ser, i ja en parlarem, però ens sembla
que el nom de Maria Pujol com a persona no és una bona opció, que si és la bruixa Napa,
es posi el nom del carrer Bruixa Napa, perquè si posem Maria Pujol, com que sembla ser
que com a persona va fer coses poc agradables, ens sembla que si la gent va a buscar
els orígens en podem sortir escaldats, per això creiem que és millor posar Bruixa Napa,
que ja tenim la ruta creada.
Intervé el Jordi Bruch, per això la comissió, amb representació de tots els grups polítics,
ha d’estudiar els casos i decidir, i ha de tenir unes bases a seguir, i per això, el retirarem.

15.- MOCIÓ AMIANT ZERO A PRATS DE LLUÇANÈS RAP PRATS
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
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Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 19 de maig de 2021
Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. 1029-000017-2021
Títol de l’acord:
MOCIÓ AMIANT ZERO A PRATS DE LLUÇANÈS RAP PRATS
Text de l’acord:
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MOCIÓ AMIANT ZERO A PRATS DE LLUÇANÈS RAP PRATS
L’amiant és una substància confirmada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com
a carcinògena del primer grup en humans, és a dir, que pot produir càncer amb
independència de la quantitat i el temps en què s’està exposat. Segons aquesta institució,
al món es produeixen 112.000 morts a l’any per malalties derivades d’aquest component.
Malgrat que la prohibició europea va entrar en vigor en 2005, cada any a la UE es
registren entre 20.000 i 30.000 casos de malalties relacionades amb l’amiant i s’estima
que més de 300.000 ciutadans moriran de mesotelioma d’aquí a 2030.
És un problema gravíssim per a la salut. Les malalties derivades de l’exposició a aquest
material són, entre altres, el càncer de pulmó, l’asbestosi i el mesotelioma pleural o
peritoneal, a més de tenir possibles relacions amb altres patologies i neoplàsies com
carcinomes gastrointestinals o de laringe o càncer de ronyó, ovari i mama. Recents
investigacions han descobert que una exposició molt baixa i un llarguíssim període de
latència poden desembocar en aquestes i altres malalties.
Malgrat això, l’amiant encara és ben present a Prats de Lluçanès. Va ser utilitzat com a
material per a l’elaboració de dipòsits, canalitzacions i canonades, sostres i cobertes
ondulades (conegut popularment com a Uralita) i també com aïllants, terres, juntes de
connexió i altres. La seva utilització principal ha estat en la construcció i la indústria.
També és present l'amiant residual en carreteres i vials, habitatges, edificis públics i
privats. Gran part de les construccions realitzades amb anterioritat a l’any 2000 compten
amb l’amiant com a material constructiu.
La utilització de l’amiant o fibrociment està prohibida a Espanya des de 2002. Actualment,
més de 2 milions de tones d’amiant instal·lat segueixen estant presents a tot tipus
d’edificacions, construccions i espais.
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El Parlament Europeu ha aprovat una directiva on s’exigeix en l’horitzó de 2032 la
retirada de forma segura, controlada i per part d’empreses especialitzades, de la totalitat
de l’amiant present als diferents espais i construccions.
Aquesta normativa obliga a les administracions a l’elaboració de programes calendaritzats
i dotats de suficients recursos que garanteixin un progressiu desamiantat integral dels
nostres pobles, fins a una eliminació total.
ACORDS.
Primer - Fer un inventari de tots els equipaments, espais i edificacions públiques
municipals amb presència d’amiant o fibrociment que hi ha a Prats de Lluçanès. Podria
tenir un format de cens o mapa per a la localització i registre d’aquests indrets, que
permeti identificar i quantificar la seva presència.
Segon - Avaluar la implementació d’un programa calendaritzat i suficientment dotat
econòmicament , amb el concurs i la col·laboració d’altres Administracions Públiques, per
a la progressiva retirada de l’amiant o fibrociment present al poble fins a arribar, en
l’horitzó de 2032, a la seva desaparició completa, tal com assenyala l’objectiu fixat a
aquest efecte per la corresponent normativa europea.
Tercer - Avaluar, amb la implicació d’altres Administracions públiques, la posta en marxa
d’un programa d’ajuts a les comunitats privades de propietaris d’habitatges.
Quart - Instar les autoritats sanitàries a sistematitzar els controls i les revisions mèdiques
periòdiques necessàries de totes aquelles persones que hagin manipulat el fibrociment
per raó de la seva ocupació tot garantint el compliment rigorós del programa de revisions
mèdiques post ocupacionals del conjunt de treballadores i treballadors exposats a
l’amiant tot emprant els mitjans i mètodes més eficaços.
Cinquè - Col·laborar en l’impuls de la investigació i la recerca mèdica vinculada a les
malalties relacionades amb el contacte i la manipulació del fibrociment i l’amiant com ara
l’asbestosi o el càncer de pleura o pulmó i el mesotelioma.
Sisè - Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat a treballar perquè les
mútues de treball i altres entitats implicades adoptin un enfocament comú pel que fa al
reconeixement i indemnització per a les malalties professionals relacionades amb
l’amiant, tot simplificant i facilitant els procediments.
Setè - Col·laborar amb agents socials per tal de garantir un servei d’assessorament
professional adient, atenció, informació i suport als membres dels diversos grups de
víctimes de l’amiant.
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Vuitè - Promoure campanyes informatives entorn dels riscos per a la salut i el maneig de
l’amiant, i el reconeixement de les malalties relacionades amb l’amiant , així com la
informació i el suport a les víctimes de malalties relacionades amb l’amiant. Seguir
instant accions de suport administratiu des de l’ajuntament, assessorament i
acompanyament a les persones que vulguin desfer-se d’ amiant.
Novè - Comunicar aquests acords a totes les institucions públiques pertinents en matèria
de salut pública, medi ambient i seguretat laboral de la Generalitat de Catalunya, de
l’Estat i de la Unió Europea, a la FMC i l’ACM i als representants locals dels col·lectius
afectats.
Resultat: Aprovat per unanimitat
Previ a la votació intervé l’Isaac Peraire demanant com es fa el seguiment de la retirada
d’amiant i el compromís de l’Ajuntament per fer el servei d’acompanyament i
assessorament a la gent.
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Contesta la Vanessa dient que l’Ajuntament dona suport logístic i administratiu a les
persones que han de retirar amiant.
16.- INFORMACIONS
Jordi Bruch: han començat les obres de la rampa de les piscines per l’accés a l’aigua de
persones amb dificultat de mobilitat, petició en els pressupostos participatius del 2020 i
també es farà la rampa a la sala de màquines i es posarà un dipòsit de clor de 1.000 litres
per no haver d’anar amb garrafes petites i adaptar la sala de la millor manera possible.
Després també es començarà les obres de la porta d’accés al pavelló per poder accedir
amb vehicles grans des del carrer de la zona esportiva.
També es començarà el trasllat de l’espai de gimnàs que hi ha al centre de dia a la Plaça
dels Països Catalans, per petició del centre de dia per poder utilitzar l’espai exterior, i s’ha
formigonat el terra per poder-hi posar els aparells de gimnàs. A la mateixa plaça s’està
arrenjant els arbres i plantes i la barana del parc infantil.
S’han fet intervencions al C/ Pirineus pels problemes amb l’aigua. El pas elevat de davant
del JB, perruqueria, autoescola fa que quan plou molt vagi l’aigua cap a la vorera i s’ha fet
un bot de formigó i s’ha demanat a carreteres que el pas de vianants del pas elevat torni
a quedar com estava.
S’han netejat els invornals.
S’ha construït la rasa per portar la fibra a la zona esportiva.
S’han arranjat els camins de la zona esportiva.
S’han fet accions a la font del xambó.
S’ha fet una 2a replantada de la gespa del camí educatiu perquè la plantada que va fer
l’empresa no va cuallar.
S’ha sembrat gespa als jardins de la farmàcia vella i part dels jardins de cal bach.
S’instal·laran les baranes de sobre el bloc de serveis dels jardins de cal bach.
S’arreglen una desena de bancs del poble que estaven malmesos.
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Des de l’àrea de promoció i del consorci dins el programa de treball, talent i tecnologia es
comencen afer les primeres consultes pel projecte de la diputació.
S’ha arreglat una part del rec del passeig que estava malmès.
Jordi Batriu: dijous passat es va presentar el projecte bàsic del que serà el nou cafèteatre orient, que recull les aportacions de la ciutadania que van sortir del procés
participatiu que es va engegar l’any passat, “Fem el teu teatre”. Tenim un resultat
provisional del que serà el nou teatre. A nivell arquitectònic preserva els elements
patrimonials (façana, finestrals i les rajoles), es projecta una sala multifuncional per una
polivalència de l’espai, s’ha treballat amb les mesures de seguretat amb sortides
d’emergència per darrera i un moll de càrrega i descàrrega. La setmana vinent es preveu
que s’aprovi el projecte per junta de govern i després d’un període de 30 dies d’exposició
pública ja tindrem el projecte aprovat definitivament.
Per la part cultural anem reprenent activitats, dilluns vinent tindrà lloc l’edició de la
Cinquagècima a les 5 de la tarda amb la part musical amb músics de l’Emal i d’arreu del
territori que any rere any ens acompanyen, no es fan els balls i el berenar per les
restriccions de la pandèmia.
Isaac Romero: Festes, agraïment a les entitats i persones per la predisposició per poder
parlar de les festes per poder-les fer amb tota seguretat. No podem avançar coses
perquè hi estem treballant.
Tenim les festes dels barris que es faran segures si no hi ha restriccions que ens ho
impedeixin, es preveu que hi hagi activitats familiars de tarda i es preveu que també es
puguin fer les activitats de vespre, evitant el ball.
Per les fires, tenim Sant Jaume i estem mirant com adaptar-la a les mesures sanitàries.
Pel que fa a igualtat, tornar a agrair la feina de la taula d’igualtat, que ha permès poder fer
programació consensuada com el mural de l’entrada del poble, agrair la participació de
l’escola fedac i l’escola lluçanès per la implicació.
Des de l’ajuntament s’està treballant per un pla intern d’igualtat.
Pel que fa a comunicació, es va recollir el segell Infoparticipa i també es va rebre la
distinció del AOC en que es reconeix la maduresa digital de l’ajuntament de prats de
lluçanès, i fa 2 setmanes que es pot recollir el certificat IDCAT.
De participació es va fer una enquesta participativa encarada a les festes, només una
s’ha presentat correctament, i s’avaluarà si es poden portar a terme les propostes.
Dels pressupostos participatius s’està treballant amb els tècnics responsables perquè a
partir dels varems que hi ha es puguin presentar els pressupostos.
Vanessa Gómez: la recollida del porta a porta a l’abril hem baixat al 74%, i amb l’Angi
hem treballat per veure les zones conflictives i poder-ho resoldre, fent campanya
d’informació i explicant com funciona.
Estem parlant de fer un inventari d’arbres que falten al municipi i intentar fer una
replantada.
D’educació, l’escola lluçanès ha demanat el canvi de la porta d’entrada lateral i com que
hem rebut una subvenció que no esperàvem, es podrà portar a terme.
Montse Juvanteny: des d’acció social, la setmana que ve sortirà la nova guia d’acollida de
les persones nou vingudes a Prats, i anirà en sintonia amb la resta de municipis del
lluçanès i també hi haurà la versió digital.
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A partir del juny s’inicien les activitats a l’espai social de la gent gran, que ara només
s’estan fent activitats a l’aire lliure.
El 29 de maig hi haurà una jornada de memòria històrica, amb una ruta guiada, que
s’havia de fer per les jornades europees del patrimoni i no es va poder fer, elaborada per
l’Anna Gorchs i la Roser Reixach i al acabar es farà un reconeixement als deportats als
camps nasis que en aquesta ocasió es posarà la tercera stolpsteiner al C/ Sant Pere en
memòria de Francisco Rovira i Viñoles.
Josep Vilà: des d’esports s’estan completant les instal·lacions de la zona esportiva. La
setmana passada va començar les obres de la rampa de la piscina, tal com ha dit el Jordi
Bruch, i a la sala de màquines per poder ajudar a millorar la gestió del manteniment de la
piscina,.
S’està treballant amb l’obertura de la piscina, mirant les mesures del procicat per saber
l’aforament i si s’han de fer franges horàries o no.
El dia 6 de juny es celebrarà a Prats el orientació en bombolla, curses d’orientació dins el
nucli del municipi.
Entitats, entrarà en funcionament el nou portal d’entitats, que es presentarà en breu i es
farà una sessió formativa per les entitats.
Mon rural, ja està en marxa la millora i arranjament de camins per la prevenció d’incendis,
reunió amb el direcció d’obres de dipu i també ens reunirem amb l’ADF per planificar les
actuacions que es faran en els propers 4 anys.
El proper dia 1 de juny es tornarà a obrir l’oficina del DARPA.
El proper 18 de juny comença el Pla de prevenció d’incendis de la Diputació.
Txiqui: Joventut, tenim la nova tècnica, la Maria Faura, amb la que comencem a preparar
el voluntariat jove de l’estiu.
S’està mirant de poder obrir el casal del jovent, amb activitats programades i control
d’aforament.
Pel que fa habitatge, el tema de la masoveria urbana, està parat, i de cara el setembre
des del Consell Comarcal ho tornaran a engegar, però amb el Consorci estem mirant de
poder-ho engegar a nivell de poble i que es gestioni a nivell de Consorci.

17.- PRECS I PREGUNTES
Isaac Peraire:
Les dades del porta a porta són preocupants, crec que hem d’intentar que no devallin les
dades, vetllant amb la prevenció i explicant, cal fer avís i aportació.
Respon Vanessa Gómez: tens raó, des de l’empresa de recollida ens informen que amb
els nous vinguts normalment passa, i ho hem de vetllar i intentar que tornem a millorar.
Jordi Bruch, no hem de baixar la guàrdia tot i continuar al top 5 de la comarca d’Osona.
Isaac Peraire, venint de l’epoca que estem passant, en la cursa d’orientació que ve una
empresa de fora del municipi, es pot involucrar a les entitats esportives del municipi?
Josep Vilà: completament d’acord, s’ha intentat treballar transversalment entre varis
municipis, aquest cap de setmana es fa entre Sant Feliu Sasserra i Oristà, i és una
empresa que ja porta tot el muntatge de topògraf i fites, etc.
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Estem treballant per organitzar el Cros de Sant Joan amb l’entitat Set de Córrer i sempre
hem fet costat a les entitats esportives que han volgut organitzar activitats durant aquesta
època de restriccions.
Isaac Peraire: la rampa de la piscina es fa dins el vas de piscina per alguns motius?
Jordi Bruch: bàsicament costos, perquè trencar el vas de la piscina o treure espai extern
significava una cost molt elevat i l’arquitecte municipal va creure que hi ha suficient espai
per poder fer aquesta rampa.
Isaac Peraire: el pas de vianants davant del JB crec que seria convenient trobar una
alternativa abans de treure l’elevació que es va fer per reduir velocitat.
Jordi Bruch: la 1a acció que es va fer va ser posar una reixa que va directe al
clavaqueram, però quan cau molta aigua, el cabal del clavaqueram no engoleix. I el que
es preveu és que el vot sigui abans i el pas de vianants.
Isaac Peraire: vam comentar en un ple que es van col·locar pilones a un gual permanent i
ara s’hi ha tornat, quina estratègia es fa servir.
Jordi Bruch: és per si hi ha problemàtica buscar-hi una solució.
Isaac Peraire: estaria bé que hi hagués un criteri.
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El projecte d’obres de Cal Andreuet, vam presentar al·legacions, no tenim resposta.
Jordi Bruch, esperem que urbanisme ens envii la resposta formal per escrit de l’aprovació
i on consti que no queda afectada la façana de Cal Bach.
Montse Boladeras: molt contents que s’obri l’oficina del DARPA, hi haurà tècnics més
dies, més administratiu/ves.
Josep Vilà: sí, ja ho tenen previst augmentar dies d’atenció, però per motiu de baixes
inesperades haurà de ser a partir de setembre. I es preveu que hi hagi 4 dies d’atenció.
Montse Boladeras: som al vostre costat pel que fa a la Festa Major, i la volem segura i
que es faci el màxim al centre del poble per poder dinamitzar del comerç i la restauració,
tant castigats durant aquest temps. Molt contents que es pugui celebrar el contrapàs i
seguim esperant resultats de Salut i Cultura.
Finalment, dir-vos que costa molt que se’ns contestin les instàncies, no entenem massa
el motiu.
Sabem que ha plegat l’agent cívic, no sé si heu tingut temps de fer res amb ell i el
traspàs, suposem que és per motius personals.
Jordi Bruch: Si, el Guillem plega, és de l’Hospitalet de Llobregat, es va presentar perquè
no tenia feina i va llogar una habitació en un Hotelet i no hi estava del tot a gust i ara li
han ofert l’opció de tornar a la feina al costat de casa, amb el projecte que havia engegat
ell mateix feia uns anys. La següent persona de la borsa ja està compromesa amb una
altra feina i avui hem fet l’entrevista amb la tercera persona de la borsa i es
responsabilitzarà del casal del jovent i altres tasques de control d’entrades i sortides
d’escoles, d’actes incívics que hi pugui haver al poble, repartir documents d’actes que es
facin.
Montse Boladeres: gràcies, ja ens fareu arribar les tasques dels tècnics de l’ajuntament
per escrit, per no allargar el Ple.
Queta: no hi ha places a l’escola bressol pel curs 21-22?
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Vanessa Gomez: amb les pre-inscripcions que tenim, l’escola té capacitat per 4 línies, es
desdobla la línia EI1, i anirem fent amb el que ens permeten les ratis i capacitat d’espai
de l’escola.
Queta: vam assistir a la presentació del projecte del Teatre Orient, i al cost hi falten
coses, les quals farien augmentar fins a 1 milió d’euros. I tenim subvenció, oi?
Jordi Bruch: hi falta l’import de les grades i els impostos i sí, són uns 140.000 euros que
faria pujar fins a 1 milió d’euros. Pel tema subvenció sí, hi ha assignats uns 630.000 més
o menys.
Queta: sabem la quantitat de gent de Prats que treballa al poble? S’està treballant amb
obradors o alguna altra gran empresa que hi ha al poble? Que les xerrades i altres
activitats que estan pensades perquè la gent no marxi a treballar a fora.
Jordi Bruch: hi estem treballant, amb Obradors i els nous que hi volen entrar i amb
Puigneró també s’està treballant amb la propietat i amb urbanisme, però és lent.
Queta: ens fa patir bastant el tema endeutament, perquè ja estàvem al 45% em sembla, i
amb el consorci queda a un 33% em sembla, i amb les obres que es volen fer ara això
incrementarà encara més l’endeutament.
Anna Clària: sí, és d’un 42% i consolidat amb el consorci queda amb un 33%, i el màxim
permès és un 75%.
Queta: ens preocupa perquè totes aquestes obres que es volen fer ara requereixen d’un
manteniment igual que s’ha de mantenir el poble, per tant, un cost, i veient les propostes
dels pressupostos participatius que la gent demana, en un 70% de les propostes
presentades són temes de manteniment d’estructures del poble i això vol dir que no
s’està fent des dels pressupostos del poble i que la gent espera els pressupostos
participatius per demanar aquests manteniment, enllumenat....
Jordi Bruch: en els pressupostos 2021 hi tenim destinats 148.000 pel manteniment
d’espais del poble, que sumats a la millora de cal bernat sumen 245.000 € invertits en
manteniments i millores del municipi, i 61.000 € aconseguits de subvencions, llavors,
creiem que s’hi destina una gran quantitat al manteniment del poble.
Queta: esperem que amb aquests diners es mantingui i s’arregli el que preocupa a la gent
del poble.
Isaac Peraire: en el tema de l’endeutament, en un moment de dificultats, des d’esquerra,
creiem que l’endeutament s’entén si és per dinamitzar la cultura, l’economia, etc del poble
i no ho veiem tant malament, però si l’endeutament és per comprar una cosa que no
sabem perquè servirà o no hi ha aquest retorn per dinamitzar, no ho veiem bé.
Queta: expressar que no estem d’acord que a la taula de negociació el RAP només hi
tingui veu i no vot, tal com es va decidir per decret perquè per ratios s’havia de treure un
representant polític, creiem que seria millor que la minoria fos representada i que de
govern només quedés un representant.
Txiqui saps com estan els casals d’estiu?
El dipòsit que es posarà a la piscina del clor, suposem que té totes les mesures de
seguretat, el forat que hi ha al mur al costat de l’entrada de la piscina es taparà?
Jordi Bruch, el forat es taparà amb les obres de la rampa d’accés a la via pública,
l’empresa que fa la instal·lació del dipòsit ho farà amb totes les mesures de seguretat.
Txiqui, els casals estan treballant amb els seus projectes i seguint les mesures COVID, i
l’ajuntament el tenen a la seva disposició per tot el tema espais i el que faci falta.
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Queta: uns dubtes sorgits a la reunió de la mesa de negociació, tot el personal de
l’ajuntament ha fet la formació per les mesures COVID? Al magatzem hi ha lavabo
adequat per la gent que hi treballa? Hi ha un llistat de material que necessiten els
treballadors de l’ajuntament que ja es el que fan servir cada any i que necessiten.
Jordi Bruch, a la nau només hi ha un vestidor i fan servir els lavabos de la zona
d’autocaravanes, fa uns 2 anys es va demanar si li volien i van dir que no calia i arrel
d’aquesta mesa de negociació uns representants dels treballadors de la brigada van
demanar que volien lavabo dins la nau i quan hi hagi partida pressupostària es farà.
Pel que fa els elements de protecció, tenim una empresa contractada que és qui ha de
vetllar pels epis, i es subministra el que els fa falta.
Pel que fa la formació, l’han fet online.
Montse Boladeres, també creiem que el representant polític a la mesa de negociació
hauria de ser un de cada grup, i que en el cas de l’equip de govern, com que n’hi ha 2,
hauria de ser un d’aquest el que no tingui vot.
Jordi Bruch, creiem que la decisió que vam prendre, era que els 4 grups tinguin veu, però
en cas de votació, només 3 representants polítics, i com que la votació popular a les
eleccions va decidir el que hi ha per representar el poble, i per això vam decidir que el
que té menys representació a l’ajuntament sigui el que no té vot, però sí que formi part de
la mesa per poder escoltar i opinar dins la mesa de negociació.

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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