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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS DEL
DIA 15 de setembre de 2021
Identificació de la sessió:
Núm.: PLE2021000005
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 15 de setembre de 2021
Horari: De les 19:30 h a les 21:14 h
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Anna Clària Vila, Secretària Interventora
Montserrat Juvanteny Canal, Regidor/A
Pere Vila Vilalta, Regidor/A
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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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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
Vanessa Gomez Pedragosa, Regidor/A
Jordi Batriu Font, Regidor/A
M Gloria Borralleras Soler, Regidor/A
S’ha excusat d’assistir-hi:
Ordre del dia
1.- PRESA DE POSSESSIÓ SRA. GLORIA BORRALLERAS
2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI 21/07/2021
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA NUM. 186-224
4.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN 14/07 28/07
5.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT
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1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 17/11/2021 19:47
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6.- MODIFICACIO ORDENANÇA 21 INCLUSIÓ ACTIVITATS POP-UP
7.- MODIFICACIO DE CREDIT 5/2021
8.- MOCIO PER A LA TROBADA DE REGIDORS I ALCALDES DEL LLUÇANES ERCAM
9.- MOCIO PER ACTIVACIO DE LA TAULA DE PAGESIA I MON RURAL ERC-AM
10.- MOCIO IVA PERRUQUERIES ERC-AM
11.- INFORMACIONS
12.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
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la web de l’Ajuntament www.pratsdellucanes.cat

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.- PRESA DE POSSESSIÓ SRA. GLORIA BORRALLERAS

Atès que en la sessió plenària celebrada el dia 21 de juliol de 2021 es va prendre
coneixement de la renúncia del regidor de l’Ajuntament de la Prats de Lluçanès
del grup municipal ERC-AM, el Sr. Isaac Peraire Soler.
Atès que la Junta Electoral Central ha expedit, en data 20 d’agost de 2021, la
corresponent credencial a nom de la Sra. Glòria Borralleras Soler, que acredita la
seva condició d’electe.
Vist que queda acreditat que la candidata ha presentat la corresponent declaració
de béns patrimonials i de causes de possible incompatibilitat o activitats que els
proporcionin ingressos.
Vist que l’art. 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral
General, modificada per la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, estableix que en
el moment de presa de possessió, els candidats electes hauran de jurar o
prometre el càrrec per tal de poder adquirir la plena condició de regidor. És pel
que es demana a la Sra. Sra. Glòria Borralleras Soler que s’acosti a la mesa i
respongui a les següents preguntes:
Et trobes afectada per alguna de les causes d’incompatibilitat previstes a la Llei
Orgànica del règim electoral general o altra legislació concordant?
Respon la Sra. Sra. Glòria Borralleras Soler dient: No
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La secretària que llegeixi la fórmula de jurament o promesa per tal que puguis
contestar la fórmula.
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès,
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya.?"
Respon la Sra. Sra. Glòria Borralleras Soler dient: Per imperatiu legal, sí, ho
prometo.

2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI 21/07/2021
Vistes les actes de les sessions anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple el dia:
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-

17 de març de 2021, sessió ordinària

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

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA NUM. 186-224
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia del número 186 al 224 del 2021.
L’Ajuntament en Ple es dona per assabentat.

4.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN 14/07 28/07
Es dona compte de les Actes de les Juntes de Govern següents:
-

Acta de la Junta de Govern del 14 de juliol de 2021, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 28 de juliol de 2021, en sessió ordinària

L’Ajuntament en Ple es dona per assabentat.

5.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT
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Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch Franch, Josep Vila
Sucarrats, M Gloria Borralleras Soler, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat
Juvanteny Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)

Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, requereix a l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès perquè inici els tràmits corresponents pel nomenament d’un jutge o jutgessa
de pau i el seu substitut, ja que pròximament finalitzarà el termini pel qual van ser
nomenats els actuals jutges.
Vist que per resolució d’alcaldia núm. 184 de data 16 de juliol es van aprovar les bases i
la convocatòria publica perquè les persones interessades poguessin formular la seva
candidatura.
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Vist que finalitzat el període de presentació d’instàncies se’n van rebre quatre i els
regidors de l’Ajuntament van acordar fer votacions per l’elecció del jutge titular i el
substitut amb el resultat següent:
-

Joan Ferrer Vivet: 33 punts
Natàlia López Gost: 25 punts
Josep Guardia Oliveras: 18 punts
Elisenda Plana Crosas: 34 punts

De conformitat amb els articles 101, 102 i 103 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i
l’article 5 del reglament 3/1995, de 7 de juny, del Jutges de Pau.
El Ple adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els nomenaments
següents:
- Jutge de Pau Titular: Elisenda Plana Crosas
- Jutge de Pau Substitut: Joan Ferrer Vivet
Segon.- Donar trasllat d’aquests acords a la secretaria de govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
Tercer.- Notificar aquests acords als interessats.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.- MODIFICACIO ORDENANÇA 21 INCLUSIÓ ACTIVITATS POP-UP
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Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació Aprovat Per 8 Vots
A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon Gost, Isaac Romero Casals,
Jordi Batriu Font, Jordi Bruch Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Juvanteny
Canal, Vanessa Gomez Pedragosa) I 3 Abstencions (M Gloria Borralleras Soler,
Montserrat Boladeres Bach, Pere Vila Vilalta)

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import
de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe de la Secretaria, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració de responsable, així com pels controls
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques en el seu
article 6 afegint un punt 1.3.4. redactat de la forma següent:
“1.3.4. Tramitació de procediment de comprovació inicial de Comunicació prèvies i/o
Declaracions responsables d’activitats POP-UP (activitats de venta temporal de productes
de proximitat i artesans i d’un termini d’instauració inferior a 2 mesos) .............. 20 euros.”
Segon.- L’acord definitiu de la modificació, així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats,
en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació
Prèviament a l’adopció dels acords intervé la regidora Montserrat Juvanteny dient: Explicar-vos els
motius de perquè l’ajuntament posem aquesta nova ordenança fiscal. Des del govern tenim la
intenció de promoure tots els locals comercials buits que tenim en la trama urbana, i una de les
opcions és donar facilitat als emprenedors o empreses consolidades que puguin instal·lar un punt
de venda temporal en aquests locals. Ara farem difusió d’aquesta modificació de l’ordenança i així
dinamitzar l’oferta cultural del municipi.
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7.- MODIFICACIO DE CREDIT 5/2021
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, M Gloria Borralleras Soler,
Montserrat Boladeres Bach, Pere Vila Vilalta)

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
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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 crèdit extraordinari.
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
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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:
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A) CRÈDIT SUPLEMENTARI

PARTIDA
171,221,03
231,221,03
231,227,99
323,221,03
3261,221,10
3321,227,01
3373,229,99
341,625,00

CONCEPTE
Parcs i jardins. Combustible i carburants
Acció social. Combustible i carburants
Acció social. Treballs altres empreses
Escola bressol. Combustible i carburants
Escola bressol. Productes de neteja
Bilbioteca i Arxiu. Treballs altres empreses
Hotel Entitats. Treball altres empreses
Material Esportiu inventariable

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
500,00
2.200,00
10.000,00
25.095,47
2.500,00
500,00
3.372,94
2.300,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

SUPLEMENT
800,00
1.200,00
3.000,00
10.000,00
700,00
3.200,00
2.100,00
805,50

CONSIGNACIÓ
FINAL
1.300,00
3.400,00
13.000,00
35.095,47
3.200,00
3.700,00
5.472,94
3.105,50

21.805,50

B) CRÈDIT EXTRAORDINARI

PARTIDA
3371,619,00
334,619,00
231,625,00

CONSIGNACIÓ
CONCEPTE
ANTERIOR
Insonorització buc d'assaig - Casal del Jovent
Reforma, millora i manteniment d'equipaments culturals locals
Acció social. Televisor
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TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

TOTAL DESPESES

CONSIGNACIÓ
SUPLEMENT FINAL
5.500,00
38.221,00
450,00

44.171,00

65.976,50

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

PARTIDA
450,30
761,05
761,06

CONSIGNACIÓ
CONSIGNACIÓ
CONCEPTE
ANTERIOR
ALTA
FINAL
Transferències Generalitat en materia d'educacióDiputació
13.000,00
de Barcelona
23.754,25
36.754,25
Subvenció Diputació Barcelona - Equip. Cultural
38.221,00
Subvenció Diputació Barcelona - Buc assaig
4.001,25
TOTAL NOUS/MAJORS INGRESSOS

65.976,50

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
Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
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8.- MOCIÓ PER A LA TROBADA DE REGIDORS I ALCALDES DEL LLUÇANES ERCAM
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch Franch, Josep Vila
Sucarrats, M Gloria Borralleras Soler, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat
Juvanteny Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)

El passat mandat 2015-2019 es van impulsar des del Consorci del Lluçanès, i amb plena
implicació de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, diverses trobades de regidores,
regidors, alcaldes i alcaldesses dels diferents ajuntaments dels municipis de la comarca
del Lluçanès.
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En aquestes sessions, que es van alternar en diferents dates, de forma periòdica, en
varis espais i temàtiques diverses, es van tractar reptes conjunts que com a territori
tenim.
Unes reunions de treball i de compartir lloc i temps amb companyes i companys dels
diferents ajuntaments del Lluçanès amb l’objectiu d’enfortir sinergies per entomar
projectes conjunts, que n’eren i en són molts.
És una dinàmica positiva que de ben segur podria haver-ho estat més, però que amb tota
seguretat pensem que caldria consolidar per enfortir, davant els reptes de present i futur
que tenim, que són molt i són grans.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a Prats de
Lluçanès proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar la direcció política del Consorci del Lluçanès que lideri la convocatòria de
trobades de regidors/es i alcaldes/esses del Lluçanès de forma periòdica.
SEGON. Fer una proposta de punts a tractar en aquestes reunions que incloguin els
reptes conjunts de comarca.
TERCER. Fer arribar aquests acords als ajuntaments del Lluçanès i al Consorci del
Lluçanès.
Resultat: Aprovat per unanimitat

9.- MOCIÓ PER ACTIVACIÓ DE LA TAULA DE PAGESIA I MÓN RURAL ERC-AM
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Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch Franch, Josep Vila
Sucarrats, M Gloria Borralleras Soler, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat
Juvanteny Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)

La pagesia, i el món rural, és un motor econòmic i un sector imprescindible pel poble, per
la comarca i pel país. És el proveïdor de productes alimentaris, garant de la preservació
del territori i conscient dels reptes climàtics, econòmics i socials que afrontem.
Conscients del valor que aporta, garantint l’equilibri social i territorial, essent un dels
motors que sustenta l’economia del nostre poble i de la comarca, no només pels llocs de
treball que genera directament sinó per aquells que consolida indirectament, cal que
contribuïm a dotar-lo de les eines per potenciar-ne la sostenibilitat i bona gestió.
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Tenint en compte que el 16 de setembre de 2020 es va aprovar el Reglament de la Taula
de Pagesia i Món Rural amb la finalitat de reflexionar, debatre i treballar pel seu
desenvolupament, i pendent, a dia d’avui, encara de convocatòria de la Taula, sabedors
que en el sector perilla el relleu generacional, la continuïtat i conseqüentment el
despoblament rural amb tot el que això comporta a nivell social i econòmic pel municipi i
la comarca.
Per aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Necessitem posar en valor el que produeix aquest territori, i defensar la
pagesia mostrant el suport de l’ajuntament de Prats de Lluçanès al sector agrari i ramader
amb les eines de què disposem com la Taula de Pagesia i Món Rural.
SEGON.- Fer campanyes al municipi i a la comarca per donar a conèixer els productes
locals i de proximitat, conjuntament amb el teixit comercial, amb el Consorci del Lluçanès
i amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Impulsar iniciatives que n’afavoreixin el relleu generacional, treballar
programes d’actualització i recolzar propostes d’innovació com pot ser-ho la Càtedra del
Mon Rural.
QUART.- Planificar i impulsar mercats i fires, i per la seva immediatesa, la Fira de Santa
Llúcia, pel valor que aporta al territori, al sector i a la dinamització econòmica i associativa
del municipi.
CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a les entitats representants de la pagesia al territori, al
Consorci del Lluçanès i a la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de
la Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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10.- MOCIÓ PER AL RETORN A L’IVA REDUÏT DEL 10% DEL SECTOR DE LA
PERRUQUERIA, BARBERIA I ESTÈTICA PRESENTADA PER ERC-AM
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch Franch, Josep Vila
Sucarrats, M Gloria Borralleras Soler, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat
Juvanteny Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)

En l'últim trimestre del 2012, per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica, el govern
espanyol va augmentar fins al 21% l’IVA del sector de la imatge personal, amb la
promesa per part del llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, de retornar a la
situació d’IVA reduït tan bon punt
millorés l’economia. D’aquesta manera, les
perruqueries, barberies i certs serveis d'estètica van passar d’un IVA del 8%, en tant que
serveis essencials, al tipus general del 21%.
Aquesta pujada de l'IVA havia de ser temporal i així ho van assumir la majoria de
professionals del ram, que davant les dificultats econòmiques que patia la ciutadania van
fer un gran esforç perquè la pujada de l’impost no repercutís en la clientela. Lluny del que
va prometre el govern del Partit Popular, vuit anys després la pujada de l’IVA persisteix.
És per aquest motiu que el sector de la imatge personal s’ha unit a nivell estatal,
mitjançant plataformes com “Creure en Nosaltres”, per a reclamar el retorn a l’IVA reduït
aplicat als sectors essencials.
L’any 2018, el PSOE (llavors a l’oposició) va presentar una proposició no de llei (PNL) per
a restituir l’IVA reduït al sector. Malgrat comptar amb el suport de la majoria de partits, a
dia d’avui aquesta no ha estat aplicada, davant la negativa del propi PSOE —ara a
govern— de retornar a la forma reduïda de l’impost. En la mateixa línia, els socialistes
han donat l’esquena a una nova PNL presentada per ERC amb el suport de l’Aliança
Empresarial per la Perruqueria i l’Estètica.
Atesa la dificultat del moment actual, el sector necessita més que mai que aquesta
reivindicació es faci realitat. Si la pujada de l’IVA del 2012 ja dificultava considerablement
la viabilitat de molts d’aquests negocis, amb l’arribada de la pandèmia va ploure sobre
mullat: primerament, amb el tancament total de l'activitat durant tres mesos, i
posteriorment amb les restriccions sanitàries. Es calcula que, els darrers nou mesos de
2020, la facturació de les perruqueries va caure un 38,9% respecte del mateix període de
l’any anterior (xifra que, en el 67,8% dels negocis, arribà al 50%), i s’estima que durant la
pandèmia el sector ja ha perdut al voltant del 30% de les empreses existents, deixant a
l’atur més de 30.000 persones i encara avui en situació d’ERTO més de 8.000.
El sector s’ha mostrat totalment comprensiu davant la realitat de la pandèmia i, un cop
més, ha estat a l’alçada de les circumstàncies, invertint importants sumes econòmiques
en protocols de seguretat i d’adaptació. Per aquest motiu és necessari que, en vista de la
delicada situació que viuen molts d’aquests negocis, es recuperi l’IVA reduït i s’acabi amb
aquest greuge comparatiu. En cas contrari, s’estima que més de la meitat dels negocis
tindran problemes per a continuar la seva activitat.
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Cal tenir en compte la rellevància social i econòmica d’aquest sector, que no només
ofereix un servei de primera necessitat àmpliament sol·licitat per la ciutadania, sinó que
també dona feina a més de 150.000 professionals, majoritàriament dones joves d'entre 20
i 35 anys, i genera uns 50.000 llocs de treball indirectes. Cal considerar també que un
90% del sector està integrat per micropimes amb menys de 3 treballadors, i en bona part
per professionals en règim d’autònoms.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a Prats de
Lluçanès proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar el govern espanyol a complir les PNL aprovades per a la restitució de
l’IVA reduït del 10% al sector de les perruqueries, barberies i estètiques, ja que d’això en
depèn la viabilitat de molts d’aquests negocis.
SEGON.- Notificar aquest acord al govern espanyol, concretament, al seu President, a la
ministra d'Hisenda i a la ministra de Treball i Economia Social.
Resultat: Aprovat per unanimitat

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

11.- INFORMACIONS
1.- Jordi Bruch: Les dades Covid, com bé sabeu els casos del nostre municipi van millorant, fa
unes quantes setmanes que els casos baixen i la vacunació avança. Estem en una bona dinàmica
en aquest sentit i esperem que aquestes dades, mica en mica, ens permetin tornar a la normalitat
tant desitjada.
El dia 6 es va rebre una forta pedregada al municipi i que ha fet mal afectant sobretot a claraboies,
vehicles i també instal·lacions del nostre municipi com la teulada del magatzem brigada, els arbres
del municipi, algun cablejat, ... i animem a la gent que facin servir les seves assegurances, per
poder repara aquests danys que han anat patint.
La brigada municipal està fent moltes tasques en el municipi de remodelació i arranjament de
voreres en diferents punts del poble, un remodelació del magatzem de la brigada per fer un nou
cobert per guardar més material i fer un espai on es pugui pintar. També han fet neteja zones
esportives i escolars, accés de la porta nova del pavelló, la balla de la piscina que va caure i
replantat de planta natural perquè es mantingui la visibilitat de la piscina. Trasllat de tots els
elements de calistènia que hi havia al centre de dia i es va instal·lar als països catalans.
Ja s’ha designat el director d’obres del FEDER que hi ha per la Caldera de l’Escola i si no passa
res sembla que el 15 de novembre hauria d’estar acabat.
Properes setmanes començarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques de l’escola i l’institut, amb
una instal·lació de 34Kw i finals d’octubre estaria feta. En el mateix sentit hem demanat un projecte
per instal·lar plaques fotovoltaiques a l’escola bressol, aquestes podrien permetre ser un inici de
comunitat energètica perquè permeten portar llum i potència a edificis municipals de fins a 500 m
de distància, per tant podria subministrar fins aquí a Cal Bach.
Hi ha dos places per l’ajuntament garantia juvenil i un pla d’ocupació de servei de neteja que va
quedar deserta i l’hem tornat a presentar per a tres mesos a jornada complerta.

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 INTERVENCIO

1032-000008-2021

Codi Segur de Verificació: d01270e7-8c0d-4fd6-b844-26a57c907870
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_10575550
Data Impressió: 20/01/2022 08:26:14
Pàgina 13 de 19

SIGNATURES

Ìd01270e7-8c0d-4fd6-b844-26a57cÇznfpÎ

DOCUMENT

1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 17/11/2021 19:47
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 18/11/2021 10:19

La setmana passada ens va arribar el projecte executiu del teatre orient, que ja s’ha fet arribar als
portaveus dels grups municipals per que es pugui revisar abans de l’aprovació pel ple d’octubre.
Estem treballant amb les ordenances i del pressupost i convidem als grups de l’oposició a fer les
aportacions per a l’aprovació de les ordenances fiscals i pressupostos.

2.- Jordi Batriu: Com vem expliar el Fes-te l’agost d’aquest any venia amb una graella totalment
musical, en les propostes hi havia artistes locals i també del territori i van aconseguir atreure un
bon nombre d’assitents, 650 persones en el total dels 5 concerts. Des de l’àrea de cultura valorem
positivament el salt endavant que ha fet el cicle, estem contents de la bona resposta de públic i del
temps que ens ha fet, així com l’espai.
La Masia Galobardes va acollir el concert de l’Intrús 2021, un espectacle de música, poesia i
reivindicació en clau femenina, va agradar, va convocar a més de 60 assistents en aquest espai
patrimonial.
Tot el tema de l’arxiu municipal, volem agrair a la Diputació de Barcelona i la xarxa d’arxius perquè
s’ha fet una molt bona actuació en un fons que teníem malmès, concretament el de Miquel
Soldevila i l’Orfeó del Lluçanès.
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Relacionat amb el tema de biblioteques ens han informat que s’ha restablert el servei de bibliobús
després de mesos de moltes restriccions. En breu informarem de quins són els nous horaris.

3.- Josep Vilà: En l’àrea d’esports el passat 12 de setembre va tancar la piscina municipal, aquesta
temporada ha servit per avaluar les millores fetes a la primavera, com la millora de la sala de
màquines i la nova rampa de la piscina, i en fem una valoració molt positiva. I ara esperem poder
arreglar la balla que tanca la piscina i tenir la instal·lació en perfectes condicions.
S’han fet millores al camp de futbol, s’ha instal·lat un armari nou, unes taquilles per guardar el
material i miralls als vestidors. També s’han fet uns graons a les graderies del camp de futbol per
millora l’accés. S’han repassat les xarxes de tot el camp i xarxes noves a les porteries, unes noves
cobertes a les banquetes i es treballa en la renovació de l’equip de megafonia.
Aquest any, com a novetat, neix l’escola motriu i esportiva municipal, una escola que neix per
donar una base sòlida en l’esport i evitar l’abandonament esportiu en edats més avançades. Des
d’aquesta nova escola és pretén treballar per desenvolupar el potencial dels infants.
El proper diumenge 19 de setembre, passarà pel nostre municipi la marxa ciclista Josep Jofré i el
26 de setembre l’Unió Excursionista Prats organitza la caminada popular.
En l’àrea de món rural, el passat 31 d’agost va finalitzar la campanya de prevenció i vigilància
d’incendis. Hem fet reunions durant tota la campanya i ens remarquen que aquest any ha sigut un
èxit, perquè teníem un territori molt sec, amb un alt risc d’incendi i les incidències que hi hagut han
sigut mínimes.
Pel que fa l’àrea de fires, el passat 24 i 25 de juliol, hi va haver una edició de la Fira de Sant
Jaume, una edició marcada per una programació molt variada en tots els àmbits. Des d’aquesta
regidoria vull agrair a l’Isaac Romero la feina feta durant tot aquest temps. Jo ara agafo el relleu i
ja estem començant a treballar amb els tècnics de la casa per la Fira de Santa Llúcia.
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4.- Vanessa Gómez: Respecte l’àrea d’educació donar les gràcies a les escoles per inici curs, que
sembla que va força bé, comentar-vos que comencem el curs amb 294 adolescents a l’institut, 239
entre les dues escoles de primària i 40 infants a l’escola bressol
D’aquests 40 de l’escola bressol, 19 infants són de EI2, 13 a EI1 grans i 5 a EI1 petits i 3 a EI0.
Aquest any comptem amb 7 educadores a jornada complerta i 2 educadores a jornada parcial, una
d’elles està de baixa.
Hem fet diferents tasques de manteniment a les escoles, a l’escola bressol hem arranjat pati, fer
manteniment a dins les aules, s’ha comprat nou material pels infants i un nou ordinador per tot el
claustre. A l’escola Lluçanès s’ha arranjat la porta amb porter automàtic, s’ha arranjat el camí de
terra i el pati frontal s’ha posat sorra al sorral així com millores a l’interior, prestatges, armaris, ...
Comentar-vos que es reprèn música per nadons que es feia a l’escola bressol.
En sostenibilitat dir-vos que juliol i agost s’ha enviat cartes i comunicacions als punts més
complicats i ha tingut una bona resposta i ens han comentat que hi hagut una millora. I estem en
un 85% de recollida selectiva.
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5.- Ferran Chacón: En tema d’habitatges no puc donar informació nova perquè les coses
segueixen igual.
En quan a joventut, el juliol es va acabar el voluntariat jove, com vaig dir va tenir bastant èxit, es
van fer activitats diverses com netejar marges de sota Lourdes, van fer una taula per l’hort social,
van fer una dormida a la font del Xambó, activitats esportives, i un acte de cloenda, però sense fer
el berenar perquè la pandèmia no ho permetia.
En breu estem apunt d’incorporar una persona per dinamitzar el Casal del Jovent i també ens ha
arribat un pla de dinamització del Casal de la Diputació i en principi es reprendrà el setembre.
6.- Montse Juvanteny: Fa una setmana van arribar resultat de la consulta participativa del pla local
de salut amb una participació de 343 persones, agrair a aquestes persones las seva implicació. A
partir dels resultats és reunirà el grup motor que serà el que haurà de definir totes les accions que
es contemplaran en el pla i l’ajuntament haurà d’implementar els propers anys.
Avui s’acaba l’enquesta participativa a les persones grans del municipi, fins a les 12.00 de la nit es
poden respondre telemàticament i de seguida que tinguem les respostes farem el buidatge per
treballar tot el programa d’envelliment actiu, coneixent quines són les inquietuds i oferir activitats
adreçades als interessos d’aquestes persones.
Per poder defensar aquest programa hem demanat una subvenció al programa de garantia juvenil
que ens permet contractar una persona jove a jornada complerta durant mig any i ens donarà un
impuls a les accions adreçades a gent gran. Aquesta persona no només estarà a disposició de
col·lectius de gent gran sinó també participarà en programes d’integració social que volem
desenvolupar al municipi.
En l’àrea de patrimoni, hem estat treballant amb l’àrea de cultura per les jornades del Patrimoni,
que seran el 9 i 10 d’octubre i aniran centrades en el Carlisme a Prats. El dissabte es farà una ruta
recorrent llocs i fets emblemàtics i diumenge presentació de llibre d’aquesta temàtica.
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Intervé el regidor Jordi Batriu: Demà ens visita l’autor del llibre, que s’ha editat des d’aquí
l’ajuntament, ens visita per perfilar la presentació, que serà el dia 10 a 2/4 d’1 a la plaça de
l’església.
Continua la regidora dient: Es reunirà la taula de memòria, en que tenim una sèrie de projectes
encarrilats que hem presentat subvenció i vam quedar que a mesura que obtinguéssim resposta
ens reuniríem i parlarem amb més detall de les aportacions que heu fet el grup d’esquerra a la
taula de memòria.

7.- Isaac Romero: Agrair a tothom la disponibilitat per fer aquest ple mix que ens permet ser-hi en
la distància. En aquest sentit estem treballant amb el ROM amb els 4 grups municipals i té objectiu
de millorar l’organització.
En l’àmbit de comunicació estem treballant per a digitalitzar encara més aquest ajuntament amb
diferents sistemes i millores que anirem desvetllant a mesura que es vagin concretant.
Dir que estem treballant en diferents campanyes participatives per tractar el civisme i per altra
banda es faran capsules informatives pel que son el pagament de factures de subministraments
bàsics com la llum, l’aigua i donar a conèixer empreses que poden oferir el mateix servei.
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Des de la regidoria d’igualtat es va aprovar la comissió del Nomenclàtor i avui acaba l’exposició
pública i el proper ple farem la constitució de la taula d’igualtat, i us animem a tots a participar-hi.
Els segons pressupostos participatius de prats van tenir un 3,1% més de participació que l’anterior,
estem contents que mica en mica la participació vagi calant en el nostre poble. El projecte
guanyador va ser la il·luminació del camí que va del cementiri a Lourdes al santuari de Lourdes i ja
avui s’han fet les primeres inspeccions tècniques perquè el camí comenci a ser una realitat. El
camí educatiu que va guanyar els primers pressupostos participatius falta una tanca verda i si no
hi ha cap imprevist es començarà a instal·lar a finals de mes.

12.- PRECS I PREGUNTES

1.- Pere Vila: Sobre l’escola motriu, ja s’havia parlat en anterior legislatures, estem contents que
es faci, però les entitats esportives del poble que en pensen? Estan informades? Quina aportació
econòmica fa l’ajuntament i quina implicació econòmica hi té?

Respon el regidor Josep Vilà: Les entitats esportives se les ha informat, i la finalitat de l’escola
motriu, no és una competència per les entitats esportives, sinó que és un acompanyament cap a
l’esport. Es comença amb una fase inicial de nens de P3 a P5, perquè puguin desenvolupar les
potencialitats que tenen i decidir cap on volen anar. No és una competència, sinó és per
aconseguir una base sòlida pels infants que participen.
La part numèrica no us la puc dir exacte, us ho passaré per mail. Però l’aportació en funció a la
contrapartida que pot tenir tant a nivell saludable com esportiu pel nostre municipi és mínima.
Intervé la regidora Glòria Borralleras dient: És un projecte que a nivell particular ja fa uns quants
anys que rutlla, Quina és ara la diferència? Quina és la implicació de l’ajuntament i el Consorci?
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Respon el regidor Josep Vilà dient: Ja fa uns anys que la tècnica del Consorci està treballant amb
esport Inquiet, esport en valors, etc. i s’està presentant el projecte a Diputació i s’ha decidit tirarho endavant. El Consell Comarcal també ha donat el seu suport, com en altres pobles i s’ha fet ara
amb el suport de la Diputació perquè hi ha una injecció de diners. També hi ha el suport del
Consell Esportiu d’Osona, que tota la contractació i temes burocràtics se’n fan càrrec.
Amb els clubs esportius amb qui han de compartir espai ja es parla amb ells i s’està concretant
com es gestionarà perquè cal veure les inscripcions que hi ha a l’escola.
Intervé la regidora Queta Bosch: Ens ha arribat que en els horaris que s’han planificat aquestes
activitats es comparteixen espais amb altres clubs esportius que ja fan aquests horaris. Com es
farà perquè els espais ja estan molt utilitzats.
Respon el regidor Josep Vilà dient: Primer cal veure el nombre d’inscrits, per veure quins dies es
farà l’activitat, i estem treballant amb les entitats que els afecta per veure com ho encaixem. Tot i
així per aforaments Covid, els espais donen.
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2.- Glòria Borralleras: Hi ha tres passos de vianants que caldria poder pintar. És entre la plaça
Nova i el carrer Orient perquè arriben a ser perillosos.
Respon l’Alcalde dient: En prenem nota i ho traspassarem a carreteres de la Generalitat que és
qui té competència.

3.- Glòria Borralleras: Has parlat que s’anaven traient barreres arquitectòniques, teniu una
planificació de quines barres arquitectòniques traureu?
Respon l’Alcalde dient: No n’hi ha cap, n’hem tret varies en el municipis, si que vam demanar a
través de xarxa, un pla per fer actuacions, però no et sé dir si està concedida.

4.- Glòria Borralleras: En el passat Ple es va demanar una valoració del punt d’atenció del DARP, i
vàreu comentar si de cara a setembre s’obriria més hores. Si hi ha ampliació quins serveis més es
donen?
Respon el regidor Josep Vilà: La primera setmana de setembre ens vàrem reunir amb serveis
territorials, ens han dit que no poden prendre cap decisió perquè estan pendents que se’ls assigni
el nou director territorial. Ara hi ha un administratiu i un veterinari que venen els dimecres. ES
valorava l’opció de tenir un tècnic agrícola per complementar el servei i obrir més hores. I ara ens
han de passar dades de les persones que hi van.
Continua la regidora Glòria Borralleras: Vem demanar que la pàgina web l’actualitzéssiu, l’hauríeu
de repassar perquè la gent conegui els serveis.
I voldria donar les gràcies al voluntariat ADF que ha treballat molt. Continua el regidor dient: Es
evident la gran feina que fan.
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5.- Montse Boladeres: El 5 de setembre vau decidir tancar la piscina, des del grup d’esquerra vam
demanar que es mantingués oberta, imagino que molts usuaris també ho van demanar. Ens
agradaria saber el motiu de tancar-la una setmana abans.
Respon l’Alcalde dient: Mai hi hagut una data concreta de tancament, ens vam reunir amb el
concessionari i feia una valoració que els últims, 8-10 dies, l’ús de la piscina era molt minso, hi
havia poca gent i les condicions meteorològiques tampoc ajudaven. I si mirem per períodes
aquest any es va obrir una setmana abans que l’any anterior.
Els pocs usuaris i el temps no acompanyava vam fer aquesta valoració. ES fet de publicar a xarxes
que es tancava aquest dia, es cert que uns quants usuaris ens van fer arribar si era possible obrir
el servei una setmana més. Es va reprendre i es va obrir fins el diumenge passat dia 12, va fer
algun dia de bo i es va aprofitar.
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Intervé la regidora dient: Estem molt contents de la rectificació. El que no entenem és perquè 4
dutxes no han funcionat.
Respon l’Alcalde dient: Les condicions Covid han canviat moltíssim, en principi ens deien que no
podien estar oberts els vestidors, després que sí, després que s’havien de desinfectar, etc. I les 4
dutxes que hi ha a les cantonades tenen un problema que per reparar s’ha de tocar el fonament, i
era complicat estan en funcionament la piscina. Com que hi havia les dutxes de dins i les noves i
per no causar problemes als usuaris es va decidir no causar problemes i ho tenim anotat fins l’any
vinent.

6.- Montse Boladeres: Es va reformular i impulsar el transport públic amb el transport a demanda,
pensem que cal fer seguiment i promoció d’aquest servei, no l’he sabut trobar a la pàgina web de
l’ajuntament i ens agradaria que en féssiu una valoració i si coneixeu el nombre d’usuaris.
Respon l’Alcalde: El de dia d’avui no el sé, però si que sabia el juliol del 2019, aproximadament i
que amb 5 o 6 mesos de servei, havia donat servei a 4 persones, no em vull equivocar, però crec
que eren aquestes les dades, la demanda d’aquest servei era pràcticament nul·la. Es cert que no
s’ha acabat fent difusió però creiem que té poca quallada perquè cal avisar el dia abans i son rutes
concretes en hores concretes. En altres zones no està tant acotat i acaben sent serveis de taxi i
crec que hauríem d’apostar per aquí.
Respon la regidora dient: És un servei que potencia la comarca i seria molt bo fer-ne difusió i que
estigués al web de l’ajuntament.

7.- Montse Boladeres: Fa dos plens us vàrem demanar les tasques que feia cada tècnic, perquè
creiem que hi ha algun tècnic sobrecarregat i no hem rebut res. Agrairíem saber les tasques de
cada tècnic.
Respon l’Alcalde: Ja prenem nota de fer-ho arribar.
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8.- Queta Bosch: Començo per la piscina, vista la incidència que hi hagut amb aquesta setmana,
fora bo que al començament de la temporada ja es poses quin dia obre i quin dia tanca i així hi ha
més informació. I també hi ha la idea que potser no cal obrir per Sant Joan, perquè les escoles ja
fan horari intensiu, i si la temperatura ho permet començar abans.
Respon l’Alcalde dient: En el pressupost del 2021 ja vàrem destinar uns diners per la renovació de
la sala de màquines de la piscina. Tenim un conveni amb Diputació, que una empresa ens porta el
manteniment de la piscina i des del mes de març vam estar a sobre d’aquesta empresa per fer
aquestes instal·lacions, i la nostra intenció era obrir la primera setmana de juny, però fins la
tercera no ho vam tenir a punt. Continua la regidora dient: De cara el proper any es podria
informar de quin és el període d’obertura.
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9.-Queta Bosch: Una altra cosa que volíem proposar és on hi ha la rampa es podria posar una
tanca per impedir l’accés i que s’hi jugui. Respon el regidor Josep Vila dient: En prenem nota.

10.- Queta Bosch: Volíem preguntar que des de l’ajuntament es fes resum de les activitats
extraescolars que fan totes les empreses i entitats del poble i que es sàpiguen les franges d’edat.
Respon el regidor Josep Vila: En prenem nota, perquè aquest any ja anem tard.

11.- Queta Bosch: Quina activitat tenim programada per l’1 d’octubre?
Respon el regidor Isaac Romero dient: Hi ha una proposta que m’agradaria no avançar-la si no
l’hem consensuat abans. Continua el regidor Jordi Batriu dient: A nivell d’ajuntament hi haurà una
exposició del 60 aniversari d’Omnium.
Intervé l’Alcalde dient: Aquest 15 d’octubre no podrem tenir la peça, però que pugui ser una peça
consensuada i que quedi bé al municipi. Continua el Pere Vila dient: Si el monument no està apunt
es podria continuar fent a Lourdes.

12.- Queta Bosch: Hem tingut molts talls de llum i internet, hi alguna manera d’arreglar-ho.
Respon l’Alcalde: No es excusa, però hi ha molts municipis que passa. Hi estem treballant.
Intervé la regidora Montse Boladeres dient: En el moment d’emergència climàtica que estem
hauríem de fomentar les plaques i comunitats energètiques.

13.- Jordi Bruch: Crec que s’ha fet arribar la resposta de la Comissió Territorial d’Urbanisme i com
us vàrem respondre i no calia passar per comissió.
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Finalment, l’alcalde dóna per finalitzat el Ple i aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.
Vist i plau
L’alcalde

La secretària-interventora,

Document signa digitalment.
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