Òrgan

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000007-2021

Codi Segur de Verificació: d761bd88-45a5-45b0-a2ef-b338f55ebb39
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_10047453
Data Impressió: 20/01/2022 08:25:43
Pàgina 1 de 61

SIGNATURES

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

Ìd761bd88-45a5-45b0-a2ef-b338f55ebb39FÎ

DOCUMENT

1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 15/09/2021 19:53
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 16/09/2021 09:54

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS DEL
DIA 21 de juliol de 2021
Identificació de la sessió:
Núm.: PLE2021000004
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 21 de juliol de 2021
Horari: De les 19:30 h a les 21:55 h
Lloc: Telemàtic
Hi assisteixen:
Anna Clària Vila, Secretària Interventora
Jordi Bruch Franch, Alcalde
Montserrat Juvanteny Canal, Regidora
Pere Vila Vilalta, Regidor
Ferran Chacon Gost, Regidor
Enriqueta Bosch Pascual, Regidora
Isaac Romero Casals, Regidor
Montserrat Boladeres Bach, Regidora
Josep Vila Sucarrats, Regidor
Isaac Peraire Soler, Regidor
Vanessa Gomez Pedragosa, Regidora
Jordi Batriu Font, Regidor

S’ha excusat d’assistir-hi:

Ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ANTERIOR DE DATA 19/05/2021
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚMERO 135 AL 185
3.- DONAR COMPTE DECRET MODIFICACIO REGIDORIES
4.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATA 12/05/2021 26/05/2021
09/06/2021 23/06/2021
5.- FESTES LOCALS 2022
6.- PADRO HABITANTS 2021
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7.- APROVACIO ACORD MARC SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA
8.- PROCES PARTICIPATIU ACTIVITATS GENT GRAN
9.- PROCÉS PARTICIPATIU PLA DE SALUT
10.- REGLAMENT NOMENCLATOR VIES PÚBLIQUES
11.- SUBVENCIO PER AL FOMENT DE LA OCUPACIO
12.- SUBVENCIO PER AL FOMENT MODERNITZACIO EMPRESES I ESTABLIMENTS
13.- SUBVENCIO CREACIO NOUS ESTABLIMENTS
14.- APROVACIO COMPTE GENERAL
15.- APROVACIO MODIFICACIO DE CREDIT 4/2021
16.- MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA CÀTEDRA DEL MÓN RURAL ERC
17.- MOCIÓ PER A LA DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI ERC

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

18.- MOCIÓ INICIEM FEMINITZACIÓ DELS CARRERS DE PRATS DE LLUÇANÈS RAP
19.- PRESA DE CONEIXEMENT RENÚNCIA REGIDOR ISAAC PERAIRE
20.- INFORMACIONS
21.- 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 19/05/2021
Vistes les actes de les sessions anteriors celebrades per l’Ajuntament en ple el dia:
-

19 de maig de 2021, sessió ordinària

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda aprovar-les íntegrament.
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2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚMERO 135 AL 185
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 135 al 185 del 2021.
L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE CARTIPÀS
Es dóna compte al Ple de la Corporació del Decret d’Alcaldia següent:
“DECRET D’ALCALDIA
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MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE A FAVOR
DELS REGIDORS
En data 14 de juliol de 2021 amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a
l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li confereixen els articles
21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i altra
legislació concordant, va establir un règim de delegacions de competències de caràcter
general i especial en favor de diferents regidors i regidores.
Atès que de conformitat amb la legislació a la qual s'ha fet referència anteriorment,
aquesta Alcaldia pot delegar i modificar aquestes delegacions de l'exercici de les seves
atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la
Llei reguladora de les Bases del Règim Local, i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en les quals es regulen les competències que no poden ser objecte
de delegació.
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
RESOLC:
Primer.- Modificació de les regidories següents:
- Jordi Batriu Font: Cultura, turisme i festes
- Isaac Romero Casals: Igualtat, participació, comunicació i polítiques digitals
- Josep Vilà Sucarrats: Esports, món rural, fires i entitats
Aquesta delegació general no portarà inherent cap facultat resolutòria, circumscrivint-se
les funcions dels regidors i regidores adjunts a l’estudi, proposta i execució de la matèria
relacionada amb el seu àmbit d’actuació.
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre
òrgan o regidor.
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Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per aquesta Alcaldia,
com a titular de la competència originària, a qui s'haurà de mantenir informat de l'exercici
de la delegació, i estaran dotades, per tant, d’executivitat i de la presumpció de legitimitat.
Tercer.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de
notificació d'aquest Decret als Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense
perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i regidores
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes
exercitada la potestat d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat d’una
nova resolució expressa en aquest sentit.
Quart.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores
següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.

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

Cinquè.- Donar compte el Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc.
Sisè.- Publicar el text d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que disposa l'article 44.2 del text legal abans esmentat.”
Prèviament intervé l’Alcalde dient: Les regidories d’igualtat, participació, comunicació i polítiques
digitals, són regidories noves i ha fet falta molta implantació tant per part del regidor com dels
tècnics que hi treballen i porten un volum de feina prou gran i hem decidit que la regidoria de
festes passar-ho a cultura i turisme amb el Jordi Batriu i la regidoria de fires passaria a ocupar-la el
Josep Vila que porta esports, món rural i entitats.

4.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATA 12/05/2021 26/05/2021
09/06/2021 23/06/2021
Es dóna compte de les Actes de les Juntes de Govern següents:
-

Acta de la Junta de Govern del 12 de maig de 2021, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 26 de maig de 2021, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 09 de juny de 2021, en sessió ordinària
Acta de la Junta de Govern del 23 de juny de 2021, en sessió ordinària

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

5.- FESTES LOCALS 2022
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Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)
FESTES LOCALS 2022
Atès que cal determinar les festes locals per l’any 2022 per tal de comunicar-ho al
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
El Ple adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les següents Festes Locals per a l’any 2022:
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- 24 de gener - dilluns
- 27 de juny - dilluns
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.- PADRO HABITANTS 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)
PADRO HABITANTS 2021
Vista la proposta d'aprovació de la Revisió del Padró d'Habitants a 1 de gener de 2021.
El Ple de la Corporació adopta els següents:
ACORDS:
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Primer.- Aprovació resum numèric del Padró Municipal d'habitants amb referència a l'1
de gener de 2021, tenint en compte totes les alteracions produïdes a la població durant
l'any per altes i baixes. El resultat definitiu és el que a continuació es detalla:
Població a 1-1-2021: 2.634
Segon.- Exposar al públic el citat acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província, pel termini de 20 dies.
Resultat: Aprovat per unanimitat

7.- APROVACIO ACORD MARC SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA
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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), 1 Vot En Contra (Enriqueta Bosch Pascual) I 3 Abstencions (Isaac
Peraire Soler, Montserrat Boladeres Bach, Pere Vila Vilalta)

PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS D’ADHESIÓ
AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA (EXP. 2019.03).
Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de
data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de
juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
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IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a
totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a
la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar
l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades.
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar
l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars
del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2
i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta
electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia
tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els
lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor preu en les
subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de sortida i valors
del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP
d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que
fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
Fonaments de Dret.Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL,
en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
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Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat
que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01).
Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents concordants
en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les
entitats locals.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, el Ple, adopta els següents,
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ACORDS
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès al contracte 2019.03D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de
juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos
cadascun.
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de
subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, ordenats per
lots, que s’inclouen al contracte:
Ens Local
AJUNTAMENT DE PRATS DE
LLUÇANÈS
AJUNTAMENT DE PRATS DE
LLUÇANÈS
AJUNTAMENT DE PRATS DE
LLUÇANÈS
AJUNTAMENT DE PRATS DE
LLUÇANÈS
AJUNTAMENT DE PRATS DE
LLUÇANÈS
AJUNTAMENT DE PRATS DE
LLUÇANÈS
AJUNTAMENT DE PRATS DE
LLUÇANÈS
AJUNTAMENT DE PRATS DE
LLUÇANÈS
AJUNTAMENT DE PRATS DE
LLUÇANÈS

CIF
P0817000C
P0817000C
P0817000C
P0817000C
P0817000C
P0817000C
P0817000C
P0817000C
P0817000C

CUPS

Tarifa
(*)

ES0031408564492001VH0F 2.1DHA
ES0031446453481001BZ0F 2.0A
ES0031446453468001KD0F 2.0A
ES0031446452100001KA0F 2.0A
ES0031446446278001MQ0F 2.0A
ES0031446448237001XZ0F 2.0DHA
ES0031446448274001DF0F 2.0A
ES0031446446220001JE0F

2.0A

ES0031408450648001QS0F 3.0A
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AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446453462001JN0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031448052978001FX0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446453458001TZ0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031448078444001GL0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446448242001KT0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446448272001ZP0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031408423191001AR0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446448240001AR0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446448270001LD0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446449690001AN0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446453534001SE0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031448477146001GD0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446453464001PB0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446446372001KS0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446446301001QQ0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446449702001LY0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446452195001BJ0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031448425887001YM0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446453001034GB0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446449630001QL0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446448324001KM0F
AJUNTAMENT DE PRATS DE
P0817000C
LLUÇANÈS
ES0031446446338001SD0F
*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 3.1A i 6.1A

3.0A
3.0A
3.0A
3.0A
3.0A
2.1A
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.1DHA
2.1DHA
2.0DHA
2.1DHA
2.1DHA
3.0A

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou
totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.
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Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word)
que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures
elèctriques i les dades de pagament.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els
plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per
la regulació vigent.
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Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 25.129,65€ que
s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2021, amb càrrec a la partida
pressupostària núm.: 165,221,00.
Quart.- Notificar aquest acord a empresa adjudicatària de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Quinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i
a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació
Prèviament a l’adopció dels acords intervé la secretària: Aquest acord és la renovació de l’acord
marc que havia finalitzat, i anem renovant any rere any. Prats disposem l’adhesió aquest contracte
per una durada de 12 mesos i per 3 períodes mes successius de 12 mesos. La partida que
destinem al subministrament d’energia elèctrica a Prats és 25.129,66€.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Si és possible i anar introduint sempre que es pogués
incloure les entitats de l’economia social i cooperativa i no sé si és ara el moment en que s’hauria
de poder introduir. Continua la secretària dient: Es pot demanar si està inclòs però els plecs ja
estan redactats i ja s’han fet els lots, crec que anem una mica tard però ho podem demanar i ens
n’assegurem.
Intervé la regidora Queta Bosch dient: Voldria saber això dels CUBS a que es refereixen. Respon
l’Alcalde dient que són diferents punts on tenim subministrament amb comptador. Continua la
regidora dient que en el ple municipal de 18 de setembre de 2019 ens vàrem adherir tots al
consum estratègic i estudiaríem si la contractació la podíem fer d’acord amb això. Aquest contracte
surt una mica del consum estratègic perquè cap d’aquestes empreses i per aquest fet votarem que
no, perquè no s’adhereixen a la moció tot i que està molt bé que siguin d’energies renovables.
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8.- PROCES PARTICIPATIU ACTIVITATS GENT GRAN
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)

CONSULTA POPULAR NO REFRENDARIA SOBRE LES ACTIVITATS PER A LA
GENT GRAN
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Atès que en data 30 de ganer de 2020 va entrar en vigor el Reglament de Participació
Ciutadana de Prats de Llluçanès, el qual revela el compromís de l’Ajuntament per
fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals i la
voluntat d’incorporar, de forma transparent i ordenada, a les persones i al conjunt de la
societa civil a la presa de decisions públiques per tal d’apoderar-les.
Atès que des de la regidoria d’Acció Social s’està elaborant un programa d’activitats pel
foment de l’envelliment actiu de la població i vist que per desenvolupar el programa, la
regidoria, vol copsar les preferències de la gent gran del municipi.
Atès que consultes populars no referendàries de caràcter sectorial s’adrecen, per raó de
l’objecte específic a un col·lectiu de persones determinat perquè manifestin l’opinió sobre
una actuació determinada, decisió o política pública, mitjançant votació atès el que
estableix l’article 10 del Reglament de participació ciutadana de Prats de Lluçanès.
Per aquest motiu i amb aquesta voluntat integradora, es vol fer una consulta popular no
refrendària sobre les acitvitats que es poden oferir a la gent gran de Prats de Lluçanès
per tal que puguin expressar les seves preferencies, necesitats e interessos.
El ple adopta els següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar realitzar una consulta popular no referendària sobre les activitats
dirigides a la Gent Gran que ofereix l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Segon.- Convocar mitjançant decret d’alcaldia en el termini de noranta dies des de
l’aprovació plenària de la iniciativa institucional la consulta popular no referendària.

Resultat: Aprovat per unanimitat
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Prèviament a l’adopció dels acord intervé la regidora Montserrat Juvanteny: Estem treballant des
de l’àrea d’acció social amb l’elaboració d’un programa d’activitats per la gent gran de foment de
l’envelliment actiu en el municipi i la millor manera de fer-ho és demanar opinió en el segment de
població de persones usuàries i que es destinen aquestes activitats i tenir en compte les seves
preferències. A partir d’aquí fer un programa d’activitats més diversificat i que pugui tenir en
compte els interessos.
Intervé la regidora Queta Bosch demanant si les preguntes que formaran la consulta les tenim.
Respon la regidora Montserrat Juvanteny dient que no.

9.- PROCÉS PARTICIPATIU PLA DE SALUT
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)
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CONSULTA POPULAR NO REFRENDÀRIA SOBRE EL PLA LOCAL DE SALUT
Atès que en data 30 de gener de 2020 va entrar en vigor el Reglament de Participació
Ciutadana de Prats de Lluçanès el qual revela el compromís de l’Ajuntament per fomentar
la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals i la voluntat
d’incorporar, de forma transparent i ordenada, a les persones i al conjunt de la societat
civil a la presa de decisions públiques per tal d’apoderar-les.
Atès que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès està desenvolupament un pla local de salut.
Atesa la voluntat municipal de poder tenir una diagnosi el màxim d’acurada possible per a
poder realitzar el Pla local de salut del municipi de Prats de Lluçanès que inclogui totes
les iniciatives, opinions, propostes en matèria de salut per al municipi.
Atès que consultes populars no referendàries de caràcter sectorial s’adrecen, per raó de
l’objecte específic a un col·lectiu de persones determinat perquè manifestin l’opinió sobre
una actuació determinada, decisió o política pública, mitjançant votació atès el que
estableix l’article 10 del Reglament de participació ciutadana de Prats de Lluçanès.
L'Ajuntament de Prats de Lluçanès proposa un procés participatiu no vinculant per donar
prioritat a les iniciatives que van sorgir en la diagnosi de salut comunitària de Prats de
Lluçanès perquè la ciutadania s’hi senti el màxim de representada.
El ple de la corporació adopta els següents,
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ACORDS:
Primer.- Aprovar realitzar una consulta popular no referendària sobre el Pla Local de
Salut de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Segon.- Convocar mitjançant decret d’alcaldia en el termini de noranta dies des de
l’aprovació plenària de la iniciativa institucional la consulta popular no referendària.

Resultat: Aprovat per unanimitat
Prèviament a l’adopció dels acord intervé la regidora Montserrat Juvanteny: Estem treballant un
pla de salut local, ara tenim la part de diagnosi i posarem a consulta una part d’accions que
s’hauran d’acabar de concretar en la segona part del pla. És del mateix estil que el punt anterior, el
reglament ens diu que hem de passar la voluntat de fer aquesta consulta per Ple i posteriorment el
reglament i el qüestionari per decret.
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10.- REGLAMENT NOMENCLATOR VIES PÚBLIQUES
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)
APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA
COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR I DEL PROCEDIMENT PER A L’ASSIGNACIÓ DE
DENOMINACIONS DE VIES URBANES I ESPAIS PÚBLICS DEL MUNICIPI DE PRATS
DE LLUÇANÈS
Atesa la finalitat de crear la comissió del nomenclàtor i del procediment per a l’assignació
de denominacions de vies urbanes i espais públics del municipi de Prats de Lluçanès.
D’acord amb els articles 4.1.a) i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i els articles 52.2.d), 155.5, 178 i 236.1.a) 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.
El Ple de la corporació adopta els següents
ACORDS:

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

Òrgan

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000007-2021

Codi Segur de Verificació: d761bd88-45a5-45b0-a2ef-b338f55ebb39
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_10047453
Data Impressió: 20/01/2022 08:25:43
Pàgina 14 de 61

SIGNATURES

Ìd761bd88-45a5-45b0-a2ef-b338f55ebb39FÎ

DOCUMENT

1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 15/09/2021 19:53
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 16/09/2021 09:54

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de creació de la comissió del nomenclàtor i del
procediment per a l’assignació de denominacions de vies urbanes i espais públics del
municipi de Prats de Lluçanès, el text del qual és el següent:
“REGLAMENT PER A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DEL
NOMENCLÀTOR I DEL PROCEDIMENT PER A L’ASSIGNACIÓ DE DENOMINACIONS DE
VIES URBANES I ESPAIS PÚBLICS DEL MUNICIPI DE PRATS DE LLUÇANÈS
PREÀMBUL
El nomenclàtor de vies urbanes i espais públics constitueix una riquesa patrimonial que posa en
contacte la llengua i la cultura amb el seu territori i, per tant, forma part de la història del municipi.
Una historia viva en què els noms de lloc estan en constant evolució. Aquestes denominacions
formen part del patrimoni col·lectiu i aporten un reconeixement pública la manera popular de
denominar els espais, a una causa, a la memòria d’una personalitat, a un esdeveniment, etc. i
incorporen un valor afegit de caràcter afectiu a l’espai objecte de denominació, que contribueix a
reforçar la identificació amb l’entorn més pròxim i el sentiment ciutadà de pertinença a la
col·lectivitat.
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El nomenclàtor de ves urbanes i espais públics és, doncs, un patrimoni col·lectiu de la ciutat que a
més de ser un element d’informació sobre la història dels llocs que anomena és l’element
identificador bàsic del territori i serveix per acotar-lo i definir-lo. Per tant, cal sotmetre l’assignació
de noms a unes regles sistemàtiques, ordenades i clarament establertes.
Amb aquesta voluntat d’establir un mecanisme i un reglament que permeti dur a terme
correctament la competència de les corporacions locals en ordre a l’establiment e la denominació
dels vials, es crea la Comissió de Nomenclàtor i el seu reglament de funcionament.
Com a criteri general, caldrà procurar que la nova denominació de vials vagi directament lligada
amb el costum, a tradició i/o la història de la zona que es pretén nomenar, vetllant per la
conservació de topònims existents al municipi.
Així mateix, la Comissió de Nomenclàtor cercarà l’equilibri en la composició actual del
nomenclàtor entre personalitats femenines i masculines en la denominació de vials i espais al
municipi, adoptant criteris de discriminació positiva envers els noms femenins, com a mesura
correctora de la discriminació històrica que han patit les dones, no reconeguda fins avui.
Les directrius bàsiques que recull aquest reglament s’emparen en el Decret 78/1991 de 8 d’abril,
sobre l’ús de la toponímia i la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i la resolució de 16
de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la resolució de 30 de gener de 2015,
de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de
Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques
als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març de 2015) i l’article
111 de l’Ordenança de convivència ciutadana i via pública, de denominació de les vies i espais
públics.
S’ha pres en consideració les indicacions derivades de la Comissió de Toponímia de Catalunya,
creada l’any 2001 i regulada pel Decret 59/2001, de 23 de gener especialment pel que fa a les
indicacions sobre els criteris per a la toponímia en l’àmbit municipal.
Finalment, pel que fa a criteris de denominació, es pren també en consideració les indicacions
derivades de la Llei 52/2007 de 26 de desembre, de la memòria històrica.
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
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Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest reglament és la creació i l’assignació de competències municipals a la Comissió
del Nomenclàtor de Prats de Lluçanès pel fa al procediment i sistematització en la denominació de
vies urbanes i espais públics del municipi de Prats de Lluçanès.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquest reglament serà d’aplicació en tot el terme municipal de Prats de Lluçanès.
Article 3. Definicions i conceptes
Als efectes d’aquest reglament s’entén per:
Via urbana: espai d’ús públic no edificat destinat a la mobilitat de persones i/o vehicles.
Espai públic: terrenys de titularitat pública i d’ús públic destinats a activitats d’esbarjo, lúdiques,
educatives, culturals, etc. En funció de la seva definició lingüística poden anomenar-se jardí,
mirador, parc, rotonda, etc.
Les tipologies de vies urbanes o espais públics i la seva forma de denominació (composició) es
determinen a les Especificacions Tècniques de la Base de dades municipal d’adreces de
Catalunya, aprovada per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

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

CAPÍTOL II
CREACIÓ I FUNCIOAMENT DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE PRATS DE
LLUÇANÈS.
Article 4. Creació i objectiu
Es crea la Comissió de nomenclàtor de Prats de Lluçanès com a òrgan d’assessorament, informe i
consulta en relació a la determinació de les denominacions recollides en aquest reglament.
Article 5. Naturalesa jurídica
La Comissió del Nomenclàtor de Prats de Lluçanès és un òrgan d’assessorament de
l’administració municipal adscrit a la Comissió Informativa de la Regidoria que sigui competent en
la matèria de Nomenclàtor, que té assignada la competència d’informar, amb caràcter preceptiu i
no vinculant, de tots els assumptes relatius a la denominació de vies del municipi, de conformitat
amb els articles 5 i 15 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
Article 6. Funcions
Són funcions de la Comissió
- Recollir informació referent a vies urbanes i espasi públics sense denominació.
- Recollir les propostes de noms per a vies urbanes i espais públics del municipi.
- Assessorar en relació a les propostes de denominacions de vies urbanes i espais públics.
- Informar de les propostes de denominació de vies urbanes i espais públics que es
presentin per iniciativa municipal, entitats o persones interessades.
- Proposar, de manera motivada per la seva aprovació, la denominació de vies urbanes i
espais públics
- Actualitzar la relació de vies urbanes i espais públics en el nomenclàtor municipal.
- Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de futures denominacions.
- Elaborar altres estudis i informes relacionats amb l’objecte d’aquest reglament.
- Estudiar i proposar millores relatives a la tasca de la Comissió.
Article 7. Composició
La Comissió del Nomenclàtor de Prats de Lluçanès incorporarà, en la mesura que sigui possible,
la paritat de gènere en la seva composició, d’acord amb el Reglament de polítiques municipals
d’igualtat de gènere, i estarà formada per:

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

Òrgan

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000007-2021

Codi Segur de Verificació: d761bd88-45a5-45b0-a2ef-b338f55ebb39
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_10047453
Data Impressió: 20/01/2022 08:25:43
Pàgina 16 de 61

SIGNATURES

Ìd761bd88-45a5-45b0-a2ef-b338f55ebb39FÎ

DOCUMENT

1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 15/09/2021 19:53
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 16/09/2021 09:54

- Presidència: L’alcalde/essa o el regidor/a en qui delegui.
- Secretaria: EL/la Secretari/a de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.
- Vocals:
- Regidor/a electe en representació de cada grup municipal.
-Un/a representant de cada associació de veïns dels àmbits o hi hagi una proposta
de denominació inclosa en l’ordre del dia de la comissió, o, en la seva absència, un
representat veïnal de l’àmbit territorial afectat.
-Un/a representat de la Taula d’Igualtat de Prats de Lluçanès.
Article 8. Règim de sessions i presa de decisions
La Comissió del Nomenclàtor es reunirà com a mínim un cop l’any, prèvia convocatòria de la
Presidència.
La Comissió es constituirà amb l’assistència, com a mínim, de la meitat més un dels seus
membres, i amb la obligada presència de la Presidència i Secretaria, o qui en cada cas les
substitueixi, per a que sigui considerada vàlida. La Comissió també quedarà vàlidament
constituïda quan, malgrat no s’hagin acomplert els requisits de convocatòria, estiguin reunits tots
els seus membres i així ho acordin per unanimitat.
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Els membres de la Comissió prendran les decisions per consens. Quan no sigui possible se
sotmetran a votació En cas de votació, les decisions es prendran per majoria simple i, en cas
d’empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència.
Podran assistir a les reunions altres persones, amb veu però sense vot, en atenció al seu interès o
coneixements específics sobre el tema puntual a tractar, a petició de qualsevol membre de la
Comissió, i d’acord amb el procediment de presa de decisions regulat en el punt anterior.
En allò no previst en els apartats següents, el règim de sessions i presa de decisions de la
Comissió es regirà per allò establert als articles 15 a 18 de a Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, i articles 13 a 20 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de es administracions públiques de Catalunya, o altre legislació que les substitueixi o
complementi.
Article 9. Comissió Tècnica del Nomenclàtor
Es crea la Comissió Tècnica del Nomenclàtor de Prats de Lluçanès integrada per tècnics
municipals del Servei de l’Arxiu Municipal, el Servei del Padró i de la regidoria d’urbanisme, de
cultura i d’igualtat de l’Ajuntament, com a instrument de suport a la presa de decisions de la
Comissió de Nomenclàtor de Prats de Lluçanès.
Aquesta comissió tractarà de manera periòdica els temes més quotidians de la gestió del
nomenclàtor municipal i serà la responsable de l’elaboració d’un informe previ de valoració que
haurà de contenir, si s’escau, els antecedents de la proposta, la proposta de denominació
fonamentada i documentada amb les possibles indicacions derivades de la Llei de memòria
històrica, un plànol de situació del vial o espai proposat, la proposta de numeració de les finques
afectades, la previsió d’ubicació de la retolació viària, i qualsevol altra documentació que s’hagi de
remetre a la Comissió per a la seva aprovació.
Periòdicament s’informarà a la Comissió de Nomenclàtor dels treballs d’aquesta comissió tècnica.
Article 10. Procediment de denominació.
Inici de l’expedient: L’expedient s’iniciarà per part del servei corresponent dins la Regidoria que
sigui competent en la matèria de Nomenclàtor, a partir d’una proposta de denominació de via
pública, que podrà ser:
D’ofici: Comissió del nomenclàtor, grups municipals, tècnics municipals, etc.
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A instància de part: Associacions o entitats cíviques inscrites en el registre municipal
d’entitats, col·lectius de ciutadans i, en general, qualsevol persona amb relació de veïnatge al
municipi de Prats de Lluçanès.
Informe de la Comissió: d’acord amb els criteris establerts en aquest reglament, la Comissió
Tècnica del Nomenclàtor valorarà inicialment les propostes que presentarà a la Comissió del
Nomenclàtor com a part integrant de l’expedient.
La Comissió del Nomenclàtor, un cop estudiat l’expedient, emetrà el seu informe, que pot ser
favorable o desfavorable, justificant-ne els motius i que presentarà a la Junta de Govern Local per
a la seva resolució i, si escau, la posterior elevació al Ple municipal. Aquest informe contindrà
necessàriament la denominació del carrer/espai i el text informatiu que ha d’acompanyar el
topònim a la retolació viària, si és el cas.
Resolució de l’expedient:
El servei responsable de al tramitació de l’expedient administratiu notificarà la resolució de la Junta
de Govern Local a les àrees i serveis tècnics municipals per a la correcta identificació dels espais,
així com a les institucions que es consideri oportunes.
En cas d’una resolució desfavorable, l’expedient s’arxivarà, un cop notificada a les parts
interessades que hagin comparegut a l’expedient.
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Article 11. Altres supòsits.
Pel que fa a les vies o altres zones públiques confrontants o compartides amb altres municipis, la
denominació que es proposi s’haurà de fer per consens amb el municipi del qual formen part.
Article 12. Criteris genèrics de denominació.
Vincle amb el municipi:
Alhora de proposar denominacions referents a personalitats es donarà prioritat a aquelles
propostes de persones amb una clara vinculació al municipi de Prats de Lluçanès. Aquest vincle
ha de quedar sobradament justificat en l’informe de la Comissió Tècnica del Nomenclàtor i, en cas
de propostes d’instància de part, en la formalització de la presentació de la proposta.
Noms de personalitats:
1) Quan la proposta faci referència a personalitats, serà perceptiu que en l’informe emès per
la Comissió Tècnica del Nomenclàtor hi constin els antecedents i les dades biogràfiques i la
informació facilitada pels familiars o les institucions relacionades amb aquesta persona.
2) Com a norma general, no es donarà el nom d’una via pública a una persona en vida, sinó
que ha d’existir un període de cinc anys, des de la data de defunció.
Igualtat de gènere:
La Comissió del Nomenclàtor cercarà l’equilibri en la composició del nomenclàtor vigent, entre les
representacions masculines i les femenines en la denominació de vials i espais públics del
municipi. Per això, s’aplicaran criteris de discriminació positiva envers els noms femenins. En
qualsevol cas, les propostes que s’elevin al Ple hauran de contenir almenys tantes denominacions
de representacions femenines com de masculines, llevat de les denominacions neutres.
Article 13. Comunicacions.
El servei responsable de la tramitació de l’expedient administratiu farà públic els nous noms i les
modificacions en la nomenclatura de les vies urbanes i espais públics i ho notificarà a les parts
interessades que hagin comparegut a l’expedient.”

Segon.- Sotmetre aquest Reglament a informació pública i audiència als interessats per
un termini de trenta dies, a l’efecte de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció
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del corresponent anunci al BOP, tauler d’anuncis i pàgina web, transcorregut el qual
sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitat de nou acord.
Tercer.- Aprovat definitivament el reglament, se’n trametrà còpia íntegra a l’Administració
de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya i es publicarà el seu text íntegra, entrant vigor al
dia següent de la seva publicació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
Prèviament a l’adopció dels acord intervé l’Alcalde dient: Arrel d’una moció del RAP, ara faríem
l’aprovació del reglament de creació de la comissió del nomenclàtor i del procediment per a
l’assignació de denominacions de vies urbanes i espais públics del municipi de Prats de Lluçanès.
Continua el regidor Isaac Romero dient: recollint el compromís que s’havia adquirit en l’anterior Ple
per la feminització dels carrers de Prats i per això aquí portem la creació d’aquesta comissió del
nomenclàtor dels carrers de Prats.
Intervé la regidora Queta Bosch dient: Ens hagués agradat saber abans que aquest Ple sortiria al
nomenclàtor perquè la moció del final l’hauríem presentat d’una manera o d’una altra. I no he
sabut trobar el temps necessari de resolució dels expedients, per limitar-ho i que no s’allargui en el
temps. Continua l’Alcalde dient: El fet de presentar aquesta proposta és perquè ja volem que arribi
a bon port per tant posar un timing no sé si ens afavoreix en res.

11.- SUBVENCIO PER AL FOMENT DE LA OCUPACIO
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)
APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER A LES EMPRESES QUE CREÏN OCUPACIÓ
Vist el projecte de bases reguladores especifiques de la convocatòria de subvencions per
a les empreses que creïn ocupació a Prats de Lluçanès.
Considerant que la Corporació té atribuïda legalment la potestat reglamentària per dictar
aquestes bases a l'àmbit de les seves competències d’acord amb els articles 22.2 d) i 49
de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i que l'expedient s'ajusta al
procediment legal assenyalat a l'informe de Secretaria de data 6 de juliol de 2021 sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir per a la seva aprovació.
El Ple adopta els següents
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ACORDS:
Primer.- Convocar i aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per
a les empreses que creïn ocupació, el text del qual es el següent:

“BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A
LES EMPRESES QUE CREÏN OCUPACIÓ
CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’objecte d’aquestes bases és incentivar la creació d’ocupació d’aquelles empreses de Prats de
Lluçanès, que contractin personal a l’atur amb caràcter indefinit per més d’un any, sempre que
durant els dos anys anteriors no hagin disminuït el nombre de treballadors de la plantilla. Només
es podrà rebre subvenció per un màxim de dos treballadors contractats.
CAPÍTOL II: FINALITAT
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Per dur a terme accions de foment de l’ocupació a Prats de Lluçanès, s’estableix l’ajut a la creació
d’ocupació per part d’empresaris, ja sigui persona física o jurídica.
CAPÍTOL III: PERSONES BENEFICIARIES
Empreses que contractin personal a l’atur, durant l’exercici 2021, amb caràcter indefinit per més
d’un any.
CAPÍTOL IV: REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
-

-

Les empreses que contractin personal a l’atur amb caràcter indefinit per més d’un any i
que no hagin disminuït el nombre de treballadors de la seva plantilla en els dos anys
anteriors. Per obtenir la subvenció hauran d’aportar la documentació presentada a la
Seguretat Social els dos darrers anys en que es pugui veure clarament el número de
treballadors de l’empresa. En el cas d’empreses de nova creació, s’haurà d’adoptar la
documentació des del moment de la seva creació.
No tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, la Seguretat Social i
l’Agència Tributària.
No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
No haver estat sancionats, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions.

CAPÍTOL V: QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LA SUBVENCIÓ
L’ajuntament de Prats de Lluçanès abonarà la quantitat de 70,00 EUR mensuals per cada
treballador contractat el 100% de la jornada o proporcional d’acord amb la jornada de treball que
realitzi, amb un mínim de mitja jornada i amb un màxim de 2 treballadors durant el termini d’un any
per ordre de sol·licitud i fins a esgotar la dotació pressupostària destinada a aquesta ajut.
L’atorgament d’aquest ajut és compatible amb altres ajuts.
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CAPÍTOL VI: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El període de presentació de les sol·licituds és des de l’aprovació de les bases fins el 30 de
novembre de 2021.
El lloc de presentació de les sol·licituds és a les Oficines Municipals de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès, ubicades al Passeig del Lluçanès s/n. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds
en la forma i condicions que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
La documentació a presentar és la següent:
- Model de sol·licitud normalitzat en el qual hi haurà de constar el nom de la persona
sol·licitant, adreça, telèfon, DNI. Així mateix, haurà d’indicar una adreça de correu electrònic a
efectes de notificacions respecte a la subvenció. (Annex 1).
-

Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: DNI, NIF o NIE.

- Declaració responsable (Annex 2).
- Alta en el Cens d’Empreses, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model 036 o
037).
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-

Documentació acreditativa de la ubicació de l’empresa a Prats de Lluçanès.

- Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per
l’entitat bancària. (Annex 3).
- Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i la
Generalitat de Catalunya.
-

Còpia dels nous contractes.

-

Documentació del número de treballadors de l’empresa des dels darrers 2 anys i en cas de
nova empresa, des de la data de constitució.

CAPÍTOL VII: PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Un cop presentada, la sol·licitud serà objecte d’estudi i informe per part de la comissió avaluadora,
que es l’òrgan competent per a la instrucció del procediment, constituïda per les persones
següents:
Irene Palou Santanera - Tècnica
Anna Clària Vila – Secretària-interventora
Sara Blanqué Dolado – Tècnica d’Administració Especial
Aquesta comissió verificarà que el/la sol·licitant ha presentat la documentació exigible, dins del
termini establert, i que compleix els requisits establerts en aquestes bases.
L’alcaldia serà l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de concessió de la subvenció. El
termini màxim per resoldre i notificar la subvenció serà de 60 dies des de la finalització del termini
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de la presentació de les sol·licituds. La manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes
desestimatoris.
Els criteris de selecció per poder accedir a la subvenció són el compliment dels requisits de
persona beneficiaria que estableix el capítol 4 i la presentació de la documentació del capítol 6 i es
concediran per rigorós ordre de presentació.
CAPÍTOL VIII: INCOMPLIMENT
Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada, i, si escau, el
reintegrament dels fons rebuts, en el cas que el beneficiari incompleixi les obligacions establertes
en aquestes bases o en la normativa general de subvencions.
CAPÍTOL IX: RENÚNCIA
Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a la subvenció
atorgada, tot comunicant, mitjançant escrit motivat, en un termini màxim de quinze dies des del
moment en que es produeixi el fet que motivi la renúncia i, a aquest efecte, l’òrgan que va
concedir-la dictarà la resolució corresponent.
CAPÍTOL X: PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
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L’import de la subvenció s’abonarà en dos pagaments, 50% a l’atorgament de la subvenció i 50%
un cop justificada.
CAPÍTOL XI: SEGUIMENT, VERIFICACIÓ I CONTROL
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que
permetin comprovar el grau de compliment.
Aquesta convocatòria de subvencions és lliure, revocable i no dona dret a futures convocatòries.
CAPÍTOL XII: TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
Les despeses s’han de justificar mitjançant originals i còpies compulsades dels rebuts de
pagament en el Règim General de la Seguretat Social.
La subvenció es justificarà durant els primers dos mesos de l’any de finalitzar l’any de contractació
objecte de la subvenció.
CAPÍTOL XIII: APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANÇAMENT
El pressupost de que disposa la regidoria de Promoció del Municipi de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès en el seu pressupost ordinari per a l’any 2021 és:
a. Ajuts a les empreses que creïn ocupació. L’import màxim corresponent a
l’atorgament d’aquesta subvenció, juntament amb la subvenció per promoure la
modernització dels establiments comercials i la subvenció per a promoure la
implantació de nous establiments comercials, és de 26.000,00 EUR per l’any
2021, a càrrec de l’aplicació pressupostària 433,479,00 dels pressupostos de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
b. La concessió de les subvencions resta condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
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CAPÍTOL XIV: OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions següents:
- Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la
subvenció.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents,
aportant tota la informació que els sigui requerida.
- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
-Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de les disposicions generals
vigents.
CAPÍTOL XV: DISPOSICIÓ FINAL
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En tot allò no recollit en aquetes Bases Específiques la Convocatòria es regirà per la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la
desenvolupa.

ANNEX 1

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A EMPRESES I COMERÇOS
DE PRATS DE LLUÇANÈS 2021
TIPUS DE SUBVENCIÓ:
 Ocupació

 Modernització

 Implantació

 Locals buits

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
NOM I COGNOMS:
DNI:
ADREÇA:
CP I POBLACIÓ:
TELÈFON:
Passeig del
Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
ADREÇA
ELECTRÒNICA:
Prats de Lluçanès (Lluçanès)
(per notificacions electròniques)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat
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DOCUMENTACIÓ SUBVENCIONS QUE CREÏN OCUPACIÓ
DADES DE L’ACTIVITAT:

NOM DE L’ACTIVITAT:
DATA D’ALTA EN EL RETA (AUTÒNOM) O RÈGIM GENERAL DE LA
SEGURETAT SOCIAL:
NÚMERO D’AFILIACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL:
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ADREÇA:
CP I POBLACIÓ:
TELÈFON:
ADREÇA ELECTRÒNICA:

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
 Còpia dels nous contractes
 Documentació del número de treballadors de l’empresa dels dos darrers anys i en cas
de nova empresa, des de la data de constitució.
 Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: DNI, NIF o NIE
 Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i la
Generalitat de Catalunya.
 Declaració responsable (Annex 2)
 Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per
l’entitat bancària. (Annex 3).
 Alta en el Cens d’Empreses, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model
036 o 037).

ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE
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JO, .............................................................., amb DNI número: ......................., en
representació de l’empresa ...............................................
DECLARO:
- Que la meva empresa està ubicada a Prats de Lluçanès.
- Que desenvolupo una activitat econòmica i estic en possessió dels permisos
exigibles relatius a l'activitat.
- Que no tinc cap deute pendent amb l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, la
Seguretat Social i l'Agència Tributària.
- Que no estic incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Que no he estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions.
He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades
en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la realització
d'actuacions administratives
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AUTORITZO:
Autoritzo a l'Ajuntament de Prats de Lluçanès a comprovar qualsevol dada (fiscal,
laboral, relativa al padró, o la que sigui necessària) d'aquesta declaració pels
mitjans de què disposi legalment.
Signatura

Prats de Lluçanès, .............. de ........................................ de 2021.
ANNEX 3
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENT DE LA
TRESORERIA DE L'AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
-

Nom i cognoms
DNI / NIE
Adreça
Població CP
Telèfon Mòbil
Adreça electrònica

-

ALTA DE DADES BANCÀRIES:
Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi
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Codi IBAN
Adreça
Població
CP
Telèfon
Diligència de conformitat de l'entitat de crèdit (signat i segellat)
Signatura del/la creditor/a Segell entitat

Prats de Lluçanès,.............. de........................................ de 2021

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

Avís legal
"D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades
seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. Les dades seran utilitzades
per a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i no seran cedides a tercers ,llevat que sigui necessari per a la prestació del
servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment
inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del procediment
administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus dret
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics
www.pratsdelluncanes.cat
o
bé
presencialment
o
per
correu
convencional
a
l’adreça
següent:
secretaria@pratsdellucanes.cat”

Segon.- Sotmetre-les a informació pública per termini de 20 dies, prèvia publicació de
l’anunci d’exposició al públic al taules d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer.- En cas de no produir-se al·legacions en el termini d’exposició al púbic,
l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord exprés, de
conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
entrant en vigor l’endemà de la seva publicació integra al Butlletí Oficial de la Província.
Resultat: Aprovat per unanimitat
Prèviament a l’adopció dels acord intervé la regidora Montse Boladeres dient: Voldríem dir-vos que
840€ cobreix la quota d’un mes de seguretat social, i que aquesta subvenció si és una persona
física tributarà com un ingrés més i per tant, dels 840€ poc salvem. En hauria agradat una mica
més d’ambició però tot i així benvinguts siguin.
Continua la regidora Queta Bosch: També ens hauria agradat que la quantia fos més gran, però
benvinguda sigui. En referència això que diu que només es rebrà subvenció per un màxim de 2
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treballadors contractats i no sé si això és podria canviar. Continua l’alcalde dient el que volem es
diversificar i que arribi a més gent. De fet hi ha una partida de 26.000€ no n’hi havia hagut mai
tants i també s’ha pujat passant de 50€ a 70€.
Continua la regidora Queta Bosch dient: Quina constància hi ha de les subvencions donades els
altres anys? Respon l’Alcalde dient: No tinc les dades, però els altres anys hi havia 5.000€, però
no sé dir si havíem exhaurit la subvenció els altres anys. Aquest any hi ha 26.000€ per les 3
subvencions i els altres anys 5.000€ per les tres subvencions.

12.- SUBVENCIO PER AL FOMENT MODERNITZACIO EMPRESES I ESTABLIMENTS
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)
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APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES DE SUBVENCIÓ PER PROMOURE LA
MODERNITZACIÓ D’EMPRESES I ESTABLIMENTS AMB ACTIVITAT ECONÒMICA DE
PRATS DE LLUÇANÈS
Vist el projecte de bases reguladores especifiques de la convocatòria de subvencions per
a les empreses que modernitzin les seves empreses i establiments a Prats de Lluçanès.
Considerant que la Corporació té atribuïda legalment la potestat reglamentària per dictar
aquestes bases a l'àmbit de les seves competències d’acord amb els articles 22.2 d) i 49
de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i que l'expedient s'ajusta al
procediment legal assenyalat a l'informe de Secretaria de data 15 de juliol de 2021 sobre
la legislació aplicable i el procediment a seguir per a la seva aprovació.
El Ple adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Convocar i aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per
a les empreses que modernitzin les seves empreses o establiments, el text del qual és el
següent:
“BASE DE SUBVENCIÓ PER PROMOURE LA MODERNITZACIÓ D’EMPRESES I ESTABLIMENTS
AMB ACTIVITAT ECONÒMICA DE PRATS DE LLUÇANÈS
CAPÍTOL I. OBJECTE DE LES SUBVENCIONS.
1. Aquestes bases regulen la concessió de subvencions a les empreses i establiments amb
activitat econòmica situats dins el terme municipal de Prats de Lluçanès per a les actuacions
que es detallen a continuació.
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2. El seu objectiu és afavorir i promoure la modernització, atractivitat, competitivitat i/o
funcionalitat dels establiments comercials de Prats de Lluçanès i impulsar, així, l’activitat
econòmica i comercial del municipi.
3. Es preveu que les actuacions objecte de les subvencions puguin estar realitzades en el
moment de presentació de la sol·licitud o bé estar pendent de realització. La data de
realització de l’actuació haurà de ser dins de l’any 2021.
4. Les actuacions subvencionables seran les que estiguin incloses dins de les següents
categories:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Renovació exterior.
Renovació interior.
Introducció de maquinària específica.
Introducció de maquinari informàtic i relatiu a les noves tecnologies.
Difusió.
Supressió de barreres arquitectòniques.
Introducció de mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat.
CAPÍTOL II: ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
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1. Són objecte de subvenció les actuacions següents:
a) Renovació exterior. Fa referència a la modificació de qualsevol d’aquests elements:
 façana
 retolació o senyalització exterior en la façana
 aparadors
 substitució de tancaments exteriors opacs per altres que incrementin la visibilitat
de l’establiment en horaris en què estigui tancat al públic.
Les modificacions podran incloure o no la il·luminació o referir-se exclusivament a aquesta.
b) Renovació interior. Fa referència a la modificació de qualsevol d’aquests elements:
 retolació o senyalització interior
 taulell
 zona d’atenció al client
 zona d’exposició dels productes accessibles al client
Les modificacions podran incloure o no la il·luminació o referir-se exclusivament a aquesta.
Queda inclòs el mobiliari i equipament de les zones interiors d’exposició i venda.
c) Introducció de maquinària específica: fa referència a l’adquisició, instal·lació o
modernització de la maquinària específica necessària per a poder desenvolupar l’activitat.
d) Introducció de maquinari informàtic i relatiu a les noves tecnologies: fa referència a
implantació, manteniment, actualització o renovació d'instruments o recursos tècnics per al
tractament i la transmissió d'informació i comunicació
e) Difusió: s’entén com l’edició de material divulgatiu sobre l'establiment i l'activitat
empresarial que s'hi desenvolupa.
f)

Supressió de barreres arquitectòniques: es consideren objecte de subvenció
l'eliminació dels obstacles físics que limiten o impedeixen l'accessibilitat a les persones
amb mobilitat reduïda o amb qualsevol altra limitació. No es considera supressió de
barreres arquitectòniques la millora de l'accessibilitat quan l'establiment ja està adaptat o
és practicable.
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g) Introducció de mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat: inclou aquelles
actuacions de millora de la il·luminació, sistemes de refrigeració, tancaments especials per
garantir l’eficiència energètica, millores en els sistemes de recollida dels residus, o altres
actuacions encaminades a millorar la sostenibilitat, i a minimitzar l’impacte en el medi
ambient de l’activitat.
2.

Les actuacions subvencionables poden referir-se a una ampliació d'activitat, es a dir, a la
introducció d'una nova activitat que coexisteixi amb la primitiva.
CAPÍTOL III. BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS

1.

Pot ser beneficiari la persona empresària, persona física o
persona jurídica, amb o sense finalitat de lucre, titular de l'activitat empresarial, sempre que
en la data de presentació de la sol·licitud:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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g)

L'empresa hagi iniciat la seva activitat.
L’activitat es realitzi en un establiment físic situat al terme municipal de Prats de
Lluçanès.
Es prioritzaran les sol·licituds presentades pels establiments que obrin al públic els
dissabtes a la tarda.
L'activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència.
Les actuacions eventualment executades estiguin emparades per llicència o
comunicació si són preceptives.
L'activitat que es desenvolupi no siguin objecte d'un expedient administratiu per
infracció de normes aplicables.
Si ha finalitzat un expedient administratiu per infracció de normes aplicables, que
s'hagi donat compliment a la resolució.

2. En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d'activitats empresarials ubicades en
més d'un establiment, podrà sol·licitar subvenció per a cadascun d'ells.
CAPÍTOL IV: IMPORT DE LA SUBVENCIÓ I IMPORT MÀXIM PER ACTUACIÓ
1. Només les actuacions qualificades com a aptes participaran en la distribució de la quantitat
total de la subvenció.
2. Les subvencions s'atorgaran per rigorós ordre cronològic de sol·licitud fins a exhaurir, si escau,
el crèdit pressupostari disponible.
3. L’Ajuntament de Prat de Lluçanès atorgarà fins un màxim del 50% del cost total de les
despeses de modernització de les empreses i establiments del municipi que sol·licitin la
subvenció, seguint els percentatges i imports màxim següents i sempre que no superin els 500
euros:
Actuació
Renovació exterior
Renovació interior
Introducció de maquinària específica
Introducció de noves tecnologies
Difusió comercial
Supressió de barreres arquitectòniques
Introducció
de
mesures
d’eficiència
energètica i sostenibilitat

% sobre el cost
de l’actuació
50%
40%
30%
40%
20%
50%
50%
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CAPÍTOL V: ÀMBIT TERRITORIAL
1. Les empreses que vulguin concórrer a la subvenció han d’estar situats dins el terme
municipal de Prats de Lluçanès.
CAPÍTOL VI: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
1. La presentació de sol·licituds serà des de l’aprovació definitiva de les bases fins al dia 30 de
novembre de 2021.
2. Les sol·licituds es presentaran a les Oficines Municipals de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès,
ubicades al Passeig del Lluçanès s/n. També es podran presentar sol·licituds en la forma i
condicions que estableix l’article 16 la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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3. Cal acompanyar la sol·licitud de la següent documentació preceptiva:
a) Fotocòpia del document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de
l’establiment (NIF/CIF/NIE).
b) Fotocòpia de la declaració d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques relativa a
l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.
c) Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o de l’ocupació de l’espai on s’ubica
l’establiment.
d) Descripció de l’actuació duta a terme o que es durà a terme. La descripció serà substituïda
o completada per una còpia del projecte tècnic si aquest s’ha elaborat. En la descripció o en el
projecte es destacaran els elements qualificats d’essencials, és a dir, aquells que per ser
importants i característics de l’actuació han de romandre invariables necessàriament.
e) Si l’actuació afecta al text dels rètols o de la senyalització exterior o interior, certificat de
conformitat lingüística emès pel Consorci per la Normalització Lingüística o qui el substitueixi.
f) Factures originals o còpies compulsades de les despeses originades justificatives de la
sol·licitud d’ajuda. S’haurà d’aportar també fotografies acreditatives de l’actuació o béns
adquirits.
g) Si el sol·licitant no és el propietari de l’espai on s’ubica l’establiment, document
d’autorització de la propietat per a poder realitzar l’actuació de què es tracti quan aquesta
afecti a l’immoble i/o les seves instal·lacions. No caldrà aquest document si l’autorització
consta clarament en el títol d’ocupació.
h) Autorització de la Junta de Propietaris en cas que l’establiment s’ubiqui en un edifici sotmès
al règim de propietat horitzontal i l’actuació afecti a elements comuns. L’autorització podrà
acreditar-se mitjançant l’acta de la sessió en què s’ha adoptat l’acord o el certificat acreditatiu
d’aquest acord. En cas que l’autorització de la Junta de Propietaris no sigui necessària, caldrà
acreditar aquesta circumstància i aportar els estatuts reguladors de la propietat horitzontal.
i) Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i la
Generalitat de Catalunya. Declaració responsable de trobar-se el sol·licitant al corrent de
pagament d’obligacions per reintegrament de qualsevol subvenció .
j) Declaració responsable sobre la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. (Annex 2)
k) Certificat de titularitat del compte corrent bancari degudament segellat per l’entitat
financera. (Annex 3)
CAPÍTOL VII: PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
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1. Un cop presentada la sol·licitud, aquesta serà avaluada per la comissió avaluadora, que
verificarà que s’ha presentat la documentació prevista al Capítol VI de les bases.
2. La comissió avaluadora estarà formada per les següents persones:
Irene Palou Santanera – Tècnica
Anna Clària Vila – Secretària-interventora
Sara Blanqué Dolado – Tècnica d’Administració Especial
3. La comissió avaluadora emetrà un informe únic sobre totes les sol·licituds. En l'informe
s'expressaran, si n'hi ha, la causa o causes impeditives per a obtenir subvenció i els supòsits
de desistiment. L’informe s’elevarà a l’òrgan competent de resolució.
4. La Junta de Govern Local serà l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de
concessió de la subvenció. El termini màxim per resoldre i notificar la subvenció serà de 60
dies des de la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud. La manca de
resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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CAPÍTOL VIII: CRÈDIT PRESSUPOSTARI DISPONIBLE
El pressupost de que disposa la regidoria de Promoció del Municipi de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès en el seu pressupost ordinari per a l’any 2021 és:
c. Ajuts per a la modernització d’empreses i establiments amb activitat econòmica.
L’import màxim corresponent a l’atorgament d’aquesta subvenció, juntament amb
la subvenció per promoure la modernització dels establiments comercials i la
subvenció per a la contractació, és de 26.000,00 EUR per l’any 2021, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 433,479,00 dels pressupostos de l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès,
d. La concessió de les subvencions resta condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
CAPÍTOL IX: INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES PERSONES
BENEFICIÀRIES
En el cas que la persona beneficiària de la subvenció incompleixi les obligacions establertes a les
presents bases, l’Ajuntament de Prats de Lluçanès podrà procedir a la revocació total o parcial de
la subvenció proposada o atorgada, i, si s’escau, podrà reclamar el reintegrament dels fons rebuts.
CAPÍTOL X: RENÚNCIA
1. Les persones beneficiàries de la subvenció podran exercir el seu dret a renúncia als fons
concedits, tot adreçant un escrit motivat a la Junta de Govern Local per sol·licitar-la. Serà
aquest mateix òrgan el que prendrà en consideració la petició i notificarà la resolució que
correspongui.
2. La renúncia podrà ser per la totalitat de l’ajuda atorgada o de manera parcial.
CAPÍTOL XI: PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Es farà un únic pagament a la resolució de la subvenció per part de l’òrgan competent.
S’entendrà que la sol·licitud, que haurà d’incloure còpia de les factures i fotografies de les
instal·lacions, obres o material, ja aporta prou garanties per considerar-se justificativa.
CAPÍTOL XII: SEGUIMENT, VERIFICACIÓ I CONTROL
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1. L’Ajuntament de Prats de Lluçanès establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que
permetin comprovar el grau de compliment.
2. Aquesta convocatòria de subvencions és lliure, revocable i no dóna dret a futures
convocatòries.
CAPÍTOL XIII: JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
1. La persona beneficiària haurà de justificar l’actuació en el moment de presentar la sol·licitud.
2. Despeses subvencionables: És despesa subvencionable i, per tant, justificable, tota aquella
directament vinculada a l'actuació subvencionada que respongui de manera inequívoca a la
naturalesa d'aquesta i resulti estrictament necessària.
3. Despeses no subvencionables:
a) Les despeses indirectes.
b) Despeses de desplaçaments, dietes i manutenció.
c) Les indemnitzacions, sancions, clàusules penals i, en general, qualsevol
conseqüència avaluable econòmicament derivada de l'incompliment total o parcial
de normes o de contractes o de l'extinció d'aquests per qualsevol causa.
d) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
e) Les despeses de procediments judicials.
f) Les despeses de garantia bancària.
g) Els impostos personals sobre la renda.
h) Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació
CAPÍTOL XIV: OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
1. Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions següents:
a) Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la
subvenció.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents,
aportant tota la informació que els sigui requerida.
c) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
d) Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de les disposicions
generals vigents.
CAPÍTOL XV: DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no recollit en aquetes Bases Específiques la Convocatòria es regirà per la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la
desenvolupa.

ANNEX 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A EMPRESES I COMERÇOS
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DE PRATS DE LLUÇANÈS 2021
TIPUS DE SUBVENCIÓ:
 Ocupació

 Modernització

 Implantació

 Locals buits

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
NOM I COGNOMS:
DNI:
ADREÇA:
CP I POBLACIÓ:
TELÈFON:
ADREÇA ELECTRÒNICA:

DOCUMENTACIÓ SUBVENCIONS MODERNITZACIÓ
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(per notificacions electròniques)

TIPUS:
 Renovació exterior
específica
 Noves tecnologies
arquit.
 Eficiència energètica

 Renovació interior
 Difusió



Maquinària

 Supressió barreres

ACTUACIÓ:

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
 Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: DNI, NIF o NIE.
 Alta en el Cens d’Empreses, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model
036 o 037).
 Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o de l’ocupació de l’espai on s’ubica
l’establiment.
 Projecte tècnic si és necessari.
 Certificat de conformitat lingüística si és necessari.
 Factures de les despeses.
 Fotografies acreditatives.
 Autorització de la propietat si és necessari.
 Autorització de la Junta de Propietaris si és necessari.
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 Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i la
Generalitat de Catalunya.
 Declaració responsable (Annex 2)
 Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per
l’entitat bancària. (Annex 3).

ANNEX 2
Declaració responsable per les subvencions per la modernització dels
establiments comercials de Prats de Lluçanès
Any convocatòria: 2021
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Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms o denominació social

NIF/NIE/CIF

En/na amb DNI/NIE__________________, en nom propi o com a representant
de l’empresa _____ amb domicili a__
i NIF
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
(Marqueu l’opció que correspongui)
Que no he sol·licitat ni obtingut altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat.
Que he sol·licitat i/o he obtingut subvencions, ajuts, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, d’acord amb les dades que es detallen a
continuació:
Procedència (ens públic o
privat)

Import
sol·licitat

Import
concedit

Que em trobo al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de
qualsevol subvenció.
He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades
aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la
realització d'actuacions administratives
Signatura
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__________________________,
ANNEX 3

___de _____________de 2021

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENT DE LA
TRESORERIA DE L'AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
-

Nom i cognoms
DNI / NIE
Adreça
Població CP
Telèfon Mòbil
Adreça electrònica

-

ALTA DE DADES BANCÀRIES:
Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi
Codi IBAN
Adreça
Població
CP
Telèfon
Diligència de conformitat de l'entitat de crèdit (signat i segellat)
Signatura del/la creditor/a Segell entitat

Prats de Lluçanès,.............. de........................................ de 2021
Avís legal
"D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem
que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i
no seran cedides a tercers ,llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de
conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el
consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació
legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de
privacitat.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la
resta dels seus drets
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mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans
electrònics www.pratsdelluncanes.cat o bé presencialment o per correu convencional a l’adreça
següent: secretaria@pratsdellucanes.cat”

Segon.- Sotmetre-les a informació pública per termini de 20 dies, prèvia publicació de
l’anunci d’exposició al públic al taules d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer.- En cas de no produir-se al·legacions en el termini d’exposició al púbic,
l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord exprés, de
conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
entrant en vigor l’endemà de la seva publicació integra al Butlletí Oficial de la Província.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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Prèviament intervé l’Alcalde dient: En aquest proposta el canvi es que hem passat de 300€ que
donàvem els altres anys fins a 500€ per la modernització dels establiments. El que també ha
canviat és que hi havia uns epígrafs d’empreses que hi podien optar i altres que no i en aquest cas
s’ha obert a tots els epígrafs que ho vulguin demanar.

13.- SUBVENCIO CREACIO NOUS ESTABLIMENTS
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)
APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES DE SUBVENCIÓ PER PROMOURE LA
IMPLANTACIÓ DE NOUS ESTABLIMENTS COMERCIALS I EMPRESARIALS A
PRATS DE LLUÇANÈS
Vist el projecte de bases reguladores especifiques de la convocatòria de subvencions per
a la creació de nous establiments comercials i empresarials a Prats de Lluçanès.
Considerant que la Corporació té atribuïda legalment la potestat reglamentària per dictar
aquestes bases a l'àmbit de les seves competències d’acord amb els articles 22.2 d) i 49
de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i que l'expedient s'ajusta al
procediment legal assenyalat a l'informe de Secretaria de data 18 de juliol de 2021 sobre
la legislació aplicable i el procediment a seguir per a la seva aprovació.
El Ple adopta els següents
ACORDS:
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Primer.- Convocar i aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per
a nous establiments comercials i empresarials, el text del qual es el següent:
“BASES DE SUBVENCIÓ PER PROMOURE LA IMPLANTACIÓ DE NOUS ESTABLIMENTS
COMERCIALS I EMPRESARIALS A PRATS DE LLUÇANÈS
CAPÍTOL I : OBJECTE DE LES SUBVENCIONS.
5. Aquestes bases regulen la concessió de subvencions als establiments d'activitats comercials i
empresarials implantades dins el terme municipal de Prats de Lluçanès per a les actuacions
que es detallen a continuació.
6. El seu objectiu principal és impulsar i promoure la implantació de noves activitats empresarials
al municipi, principalment de sectors no existents al mix comercial actual, que ajudin a
completar l’oferta comercial de Prats de Lluçanès, i que s’especifiquen al Capítol V de les
presents bases.
7. Les implantacions s’hauran d’efectuar durant l’any 2021.
8. També és objecte de la subvenció la dignificació dels espais exteriors dels locals comercials
tancats o sense ús comercial situats a la planta baixa.
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CAPÍTOL II: ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
És objecte de subvenció la implantació d’un nou establiment comercial o de servei al municipi de
Prats de Lluçanès.
3. La nova activitats ha d’estar situada al terme municipal de Prats de Lluçanès.
4. Les actuacions subvencionables poden referir-se també a una ampliació d'activitat, es a dir, a
la introducció d'una nova activitat que coexisteixi amb la primitiva. En qualsevol cas hauria
d’obtenir la corresponent llicència d’activitat o comunicació prèvia
5. Pel què fa a les millores dels espais exteriors dels locals comercials sense activitat, la millora
haurà de dur-se a terme a la façana, rètols, aparadors altres elements que estiguin situats a
l’exterior del local en contacte amb l’espai públic.
CAPÍTOL III. BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS
1. Pot ser beneficiària la persona empresària, persona física o persona jurídica, amb o sense
finalitat de lucre, titular de l'activitat empresarial, sempre que en la data de presentació de la
sol·licitud:
a)
b)
c)
d)
e)

L'empresa hagi iniciat la seva activitat.
L'activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència.
Es prioritzaran les sol·licituds presentades pels establiments que obrin al públic els
dissabtes a la tarda.
L'activitat que es desenvolupi no siguin objecte d'un expedient administratiu per
infracció de normes aplicables.
Si ha finalitzat un expedient administratiu per infracció de normes aplicables, que
s'hagi donat compliment a la resolució.
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En el cas de les millores als espais exteriors dels locals comercials sense activitat,
aquest haurà d’estar efectivament donat de baixa al cens d’activitats comercials en
el moment d’efectuar la sol·licitud.

3. En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d'activitats empresarials ubicades en
més d'un establiment, podrà sol·licitar subvenció per a cadascun d'ells.
CAPÍTOL IV: CONCURRÈNCIA DE LES SOL·LICITUDS
1. Les subvencions es convoquen sota el criteri de concurrència pública, per la qual es
qualificaran les actuacions que se sol·licitin com a aptes o no aptes.
2. Només les actuacions qualificades com a aptes participaran a la distribució quantitativa
regulada en el Capítol V.
CAPÍTOL V: IMPORT DE LA SUBVENCIÓ I IMPORT MÀXIM PER ACTUACIÓ
4. Les subvencions s'atorgaran per rigorós ordre cronològic de sol·licitud fins a exhaurir, si escau,
el crèdit pressupostari disponible.
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5. L’Ajuntament de Prat de Lluçanès atorgarà un màxim de 500€ per sol·licitud, seguint els
següents criteris:
Categoria de nou comerç
Instal·lació
de
nous
establiments
comercials i empresarials
Dignificació d’espais exteriors de locals
comercials tancats

Subvenció
500 euros
200 euros

CAPÍTOL VI: ÀMBIT TERRITORIAL
2. Els establiments que vulguin concórrer a la subvenció han d’estar situats dins el terme
municipal de Prats de Lluçanès.
CAPÍTOL VII: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
4. La presentació de sol·licituds es realitzarà des de l’aprovació definitiva de les bases fins el dia
30 de novembre de 2021.
5. Les sol·licituds es presentaran a les Oficines Municipals de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès,
ubicades al Passeig del Lluçanès s/n. També es podran presentar sol·licituds en la forma i
condicions que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
6. A la sol·licitud hi haurà de constar la següent informació:
a) Per les sol·licituds de subvenció per instal·lacions de nous establiments comercials:
I.
L'emplaçament de l'establiment.
b) Per les sol·licituds de subvenció per millora dels espais exteriors dels establiments
comercials sense activitat:
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L’emplaçament de l’establiment.
Documentació acreditativa de l’actuació de millora de l’espai exterior del local
comercial.

7. Cal acompanyar la sol·licitud de la següent documentació preceptiva:
a) Fotocòpia del document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular
de l’establiment (NIF/CIF/NIE).
b) Fotocòpia de la declaració d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques relativa
a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.
c) Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o de l’ocupació de l’espai on s’ubica
l’establiment.
d) Si el sol·licitant no és el propietari de l’espai on s’ubica l’establiment, document
d’autorització de la propietat per a poder realitzar l’actuació de què es tracti quan
aquesta afecti a l’immoble i/o les seves instal·lacions. No caldrà aquest document
si l’autorització consta clarament en el títol d’ocupació.
e) Autorització de la Junta de Propietaris en cas que l’establiment s’ubiqui en un
edifici sotmès al règim de propietat horitzontal i l’actuació afecti a elements
comuns. L’autorització podrà acreditar-se mitjançant l’acta de la sessió en què s’ha
adoptat l’acord o el certificat acreditatiu d’aquest acord. En cas que l’autorització
de la Junta de Propietaris no sigui necessària, caldrà acreditar aquesta
circumstància i aportar els estatuts reguladors de la propietat horitzontal.
f) Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries
amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya. Declaració responsable de trobar-se el
sol·licitant al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de qualsevol
subvenció.
g) Declaració responsable sobre la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals (annex 2)
h) Sol·licitud de transferència bancària degudament segellada per l’entitat financera
(annex 3)
i) Original i fotocòpia compulsada de les factures corresponents a les millores de
l’espai exterior del local comercial sense activitat, així com fotografies acreditatives
de l’estat anterior a la reforma i posterior a aquesta, en el cas de les subvencions
corresponents a aquest objecte.
8. A la sol·licitud per a la dignificació dels exteriors dels locals comercials tancats o sense ús
comercial situats a planta baixa s’hi ha d’ajuntar:
a) Fotocòpia del document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular
de l’establiment (NIF/CIF/NIE).
b) Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o de l’ocupació de l’espai on s’ubica
l’establiment.
c) Sol·licitud de transferència bancària degudament segellada per l’entitat financera
(annex 3)
d) Factures de les despeses.
e) Fotografies acreditatives.
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CAPÍTOL VIII: PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
5. Un cop presentada la sol·licitud, aquesta serà avaluada per la comissió avaluadora, que
verificarà que s’ha presentat la documentació prevista al Capítol VII de les bases.
6. La comissió avaluadora estarà formada per les següents persones:
Irene Palou Santanera - Tècnica
Anna Clària Vila – Secretària-interventora
Sara Blanqué Dolado – Tècnica d’Administració Especial
7. La comissió avaluadora emetrà un informe únic sobre totes les sol·licituds. En l'informe
s'expressaran, si n'hi ha, la causa o causes impeditives per a obtenir subvenció i els supòsits
de desistiment. L’informe s’elevarà a l’òrgan competent de resolució.
8. La Junta de Govern Local serà l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de
concessió de la subvenció. El termini màxim per resoldre i notificar la subvenció serà de 60
dies des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La manca de
resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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CAPÍTOL IX: CRÈDIT PRESSUPOSTARI DISPONIBLE
El pressupost de que disposa la regidoria de Promoció del Municipi de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès en el seu pressupost ordinari per a l’any 2021 és:
e. Ajuts per promoure la implantació de nous establiments comercials i empresarials.
L’import màxim corresponent a l’atorgament d’aquesta subvenció, juntament amb la
subvenció per promoure la modernització dels establiments comercials i la subvenció per
a la contractació, és de 26.000,00 EUR per l’any 2021, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 433,479,00 dels pressupostos de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
f. La concessió de les subvencions resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
CAPÍTOL X: INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES PERSONES
BENEFICIÀRIES
En el cas que la persona beneficiària de la subvenció incompleixi les obligacions establertes a les
presents bases, l’Ajuntament de Prats de Lluçanès podrà procedir a la revocació total o parcial de
la subvenció proposada o atorgada, i, si s’escau, podrà reclamar el reintegrament dels fons rebuts.
CAPÍTOL XI: RENÚNCIA
3. Les persones beneficiàries de la subvenció podran exercir el seu dret a renúncia als fons
concedits, tot adreçant un escrit motivat a la Junta de Govern Local per sol·licitar-la. Serà
aquest mateix òrgan el que prendrà en consideració la petició i notificarà la resolució que
correspongui.
4. La renúncia podrà ser per la totalitat de l’ajuda atorgada o de manera parcial.
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CAPÍTOL XII: PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1. La subvenció atorgada s’abonarà en un sol pagament a l’aprovació de la concessió.
CAPÍTOL XIII: SEGUIMENT, VERIFICACIÓ I CONTROL
3. L’Ajuntament de Prats de Lluçanès establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que
permetin comprovar el grau de compliment.
4. Aquesta convocatòria de subvencions és lliure, revocable i no dóna dret a futures
convocatòries.
CAPÍTOL XIV: JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
4. La justificació s’entendrà efectuada amb la pròpia sol·licitud de la subvenció.
5. En el cas de les subvencions per les millores de l’espai exterior dels locals comercials sense
activitat, la sol·licitud inclourà, a més, les factures, així com fotografies de l’aspecte anterior i
posterior a la realització de la intervenció, per la qual cosa serà també la justificació de la
despesa.
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CAPÍTOL XV: OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
2. Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions següents:
e) Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la
subvenció.
f) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents,
aportant tota la informació que els sigui requerida.
g) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
h) Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de les disposicions
generals vigents.
CAPÍTOL XVI: DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no recollit en aquetes Bases Específiques la Convocatòria es regirà per la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la
desenvolupa.
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ANNEX 1

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A EMPRESES I COMERÇOS
DE PRATS DE LLUÇANÈS 2021
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TIPUS DE SUBVENCIÓ:
 Ocupació
 Modernització

 Implantació

 Locals buits

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
NOM I COGNOMS:
DNI:
ADREÇA:
CP I POBLACIÓ:
TELÈFON:
ADREÇA ELECTRÒNICA:
(per notificacions electròniques)

DOCUMENTACIÓ SUBVENCIONS IMPLANTACIÓ DE NOUS ESTABLIMENTS
ACTUACIÓ:
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
 Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: DNI, NIF o NIE.
 Alta en el Cens d’Empreses, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model
036 o 037).
 Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o de l’ocupació de l’espai on s’ubica
l’establiment.
 Autorització de la propietat si és necessari.
 Autorització de la Junta de Propietaris si és necessari.
 Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i la
Generalitat de Catalunya.
 Declaració responsable (Annex 2)
 Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per
l’entitat bancària. (Annex 3).
 Factures de les despeses.
 Fotografies acreditatives.
ANNEX 2

Declaració responsable per les subvencions per la implantació de nous
establiments comercials de Prats de Lluçanès
Any convocatòria: 2021
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms o denominació social

NIF/NIE/CIF

En/na amb DNI/NIE__________________, en nom propi o com a representant de
l’empresa _____ amb domicili a__
i NIF

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
(Marqueu l’opció que correspongui)

Que no he sol·licitat ni obtingut altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat.
Que he sol·licitat i/o he obtingut subvencions, ajuts, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, d’acord amb les dades que es detallen a
continuació:
Procedència (ens públic o privat)

Import sol·licitat

Import concedit

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

Òrgan

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000007-2021

Codi Segur de Verificació: d761bd88-45a5-45b0-a2ef-b338f55ebb39
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_10047453
Data Impressió: 20/01/2022 08:25:43
Pàgina 43 de 61

SIGNATURES

Ìd761bd88-45a5-45b0-a2ef-b338f55ebb39FÎ

DOCUMENT

1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 15/09/2021 19:53
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 16/09/2021 09:54

Que em trobo al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament
de qualsevol subvenció.
He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades
en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la realització
d'actuacions administratives

Signatura
__________________________,

___de _____________de 2021

ANNEX 3

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
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SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENT DE LA
TRESORERIA DE L'AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
-

Nom i cognoms
DNI / NIE
Adreça
Població CP
Telèfon Mòbil
Adreça electrònica

-

ALTA DE DADES BANCÀRIES:
Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi
Codi IBAN
Adreça
Població
CP
Telèfon
Diligència de conformitat de l'entitat de crèdit (signat i segellat)
Signatura del/la creditor/a Segell entitat
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ANNEX 4
DOCUMENTACIÓ SUBVENCIONS LOCALS BUITS
ACTUACIÓ:

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual de
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
 Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: DNI, NIF o NIE.
 Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o de l’ocupació de l’espai on s’ubica
l’establiment.
 Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per
l’entitat bancària. (Annex 3).
 Factures de les despeses.
 Fotografies acreditatives.
Avís legal
"D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades
seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. Les dades seran utilitzades
per a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i no seran cedides a tercers ,llevat que sigui necessari per a la prestació del
servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment
inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del procediment
administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics
www.pratsdelluncanes.cat
o bé presencialment o per correu convencional a l’adreça següent:

secretaria@pratsdellucanes.cat”

Segon.- Sotmetre-les a informació pública per termini de 20 dies, prèvia publicació de
l’anunci d’exposició al públic al taules d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer.- En cas de no produir-se al·legacions en el termini d’exposició al púbic,
l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord exprés, de
conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
entrant en vigor l’endemà de la seva publicació integra al Butlletí Oficial de la Província.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: També s’han eliminat els epígrafs i hem
passat dels 300€ als 500€ com les altres subvencions i per la dignificació de locals tancats s’ha
passat dels 100€ als 200€.
Inervé la regidora Montse Boladeres dient: Per aclarir, que dona lloc a confusió que els 26.000€
són per les 3 subvencions, ocupació, modernització i implantació d’establiments i que el màxim per
aquestes dues són 500€, per tant, això és per convençuts, no per convèncer, no ajuden a fomentar
l’interès per obrir-la.
El 31 de juliol de l’any passat vem donar per tancat el redactat del pla de reactivació econòmica
que hauria d’englobar entre altres aquestes subvencions, segueix pendent d’aprovació en el Ple i
mentres s’ha deslocalitzat una industria i a dia d’avui tenim 4 establiments d’hosteleria tancats, i
alguna que altra activitat per jubilació. Tenir el pla aprovat no hauria evitat aquests tancaments,
però al no tenir-lo no podem valorar si era efectiu o no. 26.000€ per mantenir i generar activitat
econòmica, davant dels 420.000€ de la compra de la farmàcia vella, més les despeses que hi
puguem afegir i sense que a dia d’avui tinguem molt clar que en farem, ens sembla que enfrontar
aquestes dues xifres deixa entreveure les prioritats de l’equip de govern.

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

Respon l’alcalde dient: Com bé dius ens agradaria que els imports fossin més grans però venim
d’imports inferiors i la voluntat de l’equip, des de l’inici de la pandèmia, i l’any anterior alguna
empresa es va emportar 1.100€ de l’ajuntament de Prats, quan des d’altres administracions
superiors amb pressupostos enormes no van rebre ni una quarta part. Ens agradaria que siguessin
moltes més. I la nostra voluntat és ajudar a les empreses del municipi amb els tècnics de la casa i
amb les aportacions econòmiques que s’han fet. I de no tenir res a tenir una mica, són de bon
agafar. La voluntat és estar al costat de la gent com ho hem estat fent fins ara.
Respon la regidora Montse Boladeres dient: No és un retret, és una evidència, i no us en fem pas
culpables, però és veritat que està passant i no tenim un pla de reactivació econòmica.
Intervé la regidora Queta Bosch dient: No entenem massa la dignificació dels locals tancats,
perquè la major dignificació seria que estiguessin oberts, quina idea teníeu quan veu pensar això.
Respon la regidora Montse Juvanteny dient: Ja des de la primera vegada q es van presentar
aquests ajuts, estava pensada per espais buits i en desús, i era per locals desendreçats que
desprestigiaven la trama urbana, doncs donar-los un valor perquè fossin susceptibles de lloguer,
per embellir aquests espais.

14.- APROVACIO COMPTE GENERAL
Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació Aprovat Per 10
Vots A Favor (Ferran Chacon Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi
Batriu Font, Jordi Bruch Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach,
Montserrat Juvanteny Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa) I 1 Vot
En Contra (Enriqueta Bosch Pascual)
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020
Examinat en data 19 de maig de 2021, per la Comissió Especial de Comptes d’aquest
Ajuntament, el Compte General d’aquesta entitat corresponent a l’exercici 2020, i atès
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que en l’expedient hi consten els informes preceptius dels quals es desprèn que es troben
conformes i que no s’han produït al·legacions durant el període d’exposició pública.
D’acord amb el que preveu l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb l’article
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El Ple de la corporació adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, corresponent
a l’exercici econòmic de 2020.
Segon.- Trametre’n còpia a Sindicatura de Comptes de Catalunya en virtut de la seva
competència en matèria de fiscalització externa d’aquesta entitat.
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Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació

15.- APROVACIO MODIFICACIO DE CREDIT 4/2021
Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació Aprovat Per 7 Vots
A Favor (Ferran Chacon Gost, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Juvanteny Canal, Vanessa Gomez
Pedragosa) I 4 Abstencions (Enriqueta Bosch Pascual, Isaac Peraire Soler,
Montserrat Boladeres Bach, Pere Vila Vilalta)
APROVACIÓ INCIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2021
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat
de 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.
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L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a
l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els
pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i
publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal i aprovació del
Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre informació,
reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat amb allò establert a
l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents.
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Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament
Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de
crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de 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 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 crèdit extraordinari segons el següent detall:

DESPESES
A) CRÈDIT EXTRAORDINARI

PARTIDA

CONCEPTE
Sanitat. Treballs altres empreses (Pla
313,227,99 Salut)
161,763

Mancomunitat. Inversions

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

SUPLEMENT

CONSIGNACIÓ
FINAL

3.400,00
15.988,43
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161,821,20 Mancomunitat. Avançament inversions

140.000,00

TOTAL CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
TOTAL
DESPESES

159.388,43

Segon.- L’increment de despesa proposada es finança mitjançant nous i majors
ingressos i romanent de tresoreria.

INGRESSOS
A) NOUS O MAJORS INGRESSOS

PARTIDA
461,00

CONCEPTE
Transferències Diputació
de Barcelona

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
70.000,00
TOTAL
NOUS/MAJORS
INGRESSOS
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159.388,43

ALTA
3.400,00

CONSIGNACIÓ
FINAL
73.400,00

3.400,00

B) ROMANENT DE TRESORERIA

PARTIDA
870,00

CONCEPTE
Romanent de lliure
disposició.

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
199.097,89

NOVA
CONSIGNACIÓ

CONSIGNACIÓ
FINAL

155.988,43

TOTAL ROMANENT

155.988,43

TOTAL INGRESSOS

159.388,43

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
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16.- MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA CÀTEDRA DEL MÓN RURAL ERC
Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)
MOCIÓ PER A DONAR SUPORT A LA CÀTEDRA DEL MÓN RURAL
A mitjans 2018 es va començar a gestar, a partir de la iniciativa de l’alcaldia de Prats de
Lluçanès, com a membre de la Fundació Universitària Balmes (que gestiona la UVICUCC), la Càtedra del Món Rural.
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El paper actiu de Prats de Lluçanès i el Lluçanès va ser clau per aquell embrió que va
veure’n resultats el proppassat 3 de juliol a la Seu del Consorci del Lluçanès amb la
presentació pública de la Càtedra i els primers premis a la innovació al món rural al
Lluçanès.
La Càtedra és una iniciativa que ha de reportar al nostre territori, fent compatible
expertesa, innovació, coneixement, innovació, amb Prats i el Lluçanès. Amb la voluntat
d’afrontar els reptes del món rural que són múltiples i variats.
La Càtedra ha d’esdevenir un espai d’intercanvi, reflexió estratègica i impuls coordinat
d’accions clares de desenvolupament econòmic en el marc de la Catalunya Central. No
només centrant la seva activitat en la reflexió sinó en la creació d’estratègies conjuntes, la
proposició i l’acció. I finalment en la transformació social i territorial.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a Prats de
Lluçanès proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Mostrar el ple suport polític, institucional i logístic de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès a la Càtedra del Món Rural.
SEGON. Agafar el compromís d’una donació pressupostària necessària per la càtedra i
els seus projectes.
TERCER. Fer que Prats de Lluçanès tingui la Seu principal d’aquesta Càtedra. L’Espai
pot ser un bon lloc per les sales que té, per les sinergies que pot establir amb el
coworking, la sala d’actes, els espais de reunió, etc.
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QUART. Fer arribar aquests acords al Consorci del Lluçanès, a la UVIC-UCC, a
Creacció, al Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació
de Barcelona, a ARCA i a la Xarxa de Custòdia del Territori.

Resultat: Aprovat per unanimitat

17.- MOCIÓ PER A LA DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI 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)
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MOCIÓ PER A LA DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI ERC
El poble de Prats de Lluçanès compta amb L’ESPAI, un equipament que suma sales de
reunions, actes i espai de treball compartit.
La pandèmia de la Covid-19 i les accions per aturar els seus contagis ha afectat també
l’ús dels equipaments municipals en general, per les restriccions que se n’han derivat, i
L’Espai en concret.
L’ESPAI és un lloc dissenyat i construït de tal manera que té diferents potencialitats.
Tenint en compte que hi ha empreses i administracions que han generat opcions de fer
teletreball. Al mateix temps que hi pot haver persones que no tinguin bé el propi habitatge
per a fer aquest teletreball.
Coneixedors que caldria ajudar a reactivar l’acció de les entitats del municipi, que donen
vida al poble i que mica en mica han de poder recuperar la normalitat.
Fent evident que cal de mantenir sempre les mesures que s’indiquin segons la situació de
la pandèmia.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM a Prats de
Lluçanès proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Elaborar per part de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès una estratègia de
dinamització de L’ESPAI.
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SEGON. Pensar els usos que pot tenir i posar-los en funcionament.
TERCER. Compartir anàlisi i estratègia amb el Consorci del Lluçanès, amb ARCA o altres
entitats o administracions que poden ajudar en aquest objectiu.
QUART. Fer una campanya de comunicació per a posar a disposició de persones,
entitats i empreses aquest equipament.

Resultat: Aprovat per unanimitat

18.- MOCIÓ INICIEM FEMINITZACIÓ DELS CARRERS DE PRATS DE LLUÇANÈS RAP
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Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor (Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon
Gost, Isaac Peraire Soler, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch
Franch, Josep Vila Sucarrats, Montserrat Boladeres Bach, Montserrat Juvanteny
Canal, Pere Vila Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa)
MOCIÓ INICIEM LA FEMINITZACIÓ DELS CARRERS DE PRATS DE LLUÇANÈS RAP
El nomenament dels nostres carrers i places forma part de la memòria reconeguda del
nostre poble, 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, i s’han vist
invisibilitzades a les plaques dels nostres carrers, avingudes i places.
El percentatge de noms dedicats a les dones és del tot desproporcionat. Segons un
recent Treball de recerca de 2n de batxillerat, dels 20 noms de personatges, només dos
són de dones. 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’incorporen 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.
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ACORDS
PRIMER. Incorporar canvis en el sistema d‘anomenar els carrers i places del nostre poble
per tal de fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Que aquest sistema
estigui dotat amb una acció positiva consistent en afegir una 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 destaquen, ja sigui
en l’àmbit acadèmic, polític, laboral, econòmic, científic, artístic, social...
SEGON. Crear una comissió (de la mateixa manera que es va crear l’any 2012 per portar
la normalització lingüística als nostres carrers) per dur a terme la tasca de feminització
dels carrers de Prats que inclogui entre d’altres la participació d’una persona tècnica
lligada a la regidoria d'Igualtat que treballi per l’acord del punt primer al nostre municipi.
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TERCER. Que aquesta comissió inclogui un grup d’experts historiadors i estudiosos del
poble, de la comarca del Lluçanès i de cultura general, per fer una tria de noms, així com
possibilitar la participació de la Taula d’Igualtat en aquesta comissió.
QUART. Iniciar el procés de feminització als carrers de Prats de Lluçanès durant aquest
any 2021.
CINQUÈ. Des del RAP iniciem la proposta de cerca de noms de carrers adients per
substituir noms masculins o d’altri, amb na Josepa Plans i Cabanas (moció aprovada per
Ple municipal aquest any) i Roser Fàbregas i Vilar.
SISÈ: Que s’obri la proposta i selecció de noms femenins de vials públics a les
pradenques i pradencs, fent-ne un procés participatiu.
SETÈ. Comunicar aquests acords a tots aquells estaments que sigui necessari i a les
pradenques i pradencs.

Resultat: Aprovat per unanimitat

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

Òrgan

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000007-2021

Codi Segur de Verificació: d761bd88-45a5-45b0-a2ef-b338f55ebb39
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_10047453
Data Impressió: 20/01/2022 08:25:43
Pàgina 53 de 61

SIGNATURES

Ìd761bd88-45a5-45b0-a2ef-b338f55ebb39FÎ

DOCUMENT

1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 15/09/2021 19:53
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 16/09/2021 09:54

PRESA DE CONEIXEMENT RENÚNCIA REGIDOR ISAAC PERAIRE
Text de l’acord:
Vist que en data 18 de juliol de 2021 el Sr. Isaac Peraire Soler, regidor de l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès, presenta la seva renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.
D’acord amb els articles 9.4 del Real Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals i l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, aquesta renúncia serà efectiva en el moment que el ple en pren coneixement.
Per tot això es proposa a la corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
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Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès del Sr. Isaac Peraire Soler.
Segon.- Remetre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central junt amb la còpia
de renúncia indicant la persona que li correspon cobrir la vacant i sol·licitar a la Junta que
remeti la corresponent credencial per a que pugui prendre possessió del càrrec.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Prèviament a l’adopció dels acords intervé el regidor Isaac Peraire: El dissabte 16 de juny del 2007
prenia possessió de l'acta de regidor d'aquest ajuntament. 14 anys després la deixaré. Són sense
cap mena de dubte els 14 anys més intensos de la meva vida, al servei del poble que estimo i que
he servit i seguiré servint sempre.
Han passat moltes coses i la situació política ha canviat. Començant per tot el relatiu al debat
nacional i independentista, del que evidentment no hem estat aliens. Ara és inimaginable, però en
aquell mateix ple alguns electes prenien possessió sense cap complexe acatant la constitució
espanyola, o prenien algunes decisions que costava mostrar determinació a favor de la
independència o fins i tot rebutjant l'estelada. Ara no només som majoria en aquest Ple, sinó que
som la unanimitat. Després va venir 9n, pre, durant i post 1 octubre. Concentracions,
manifestacions, actes. En aquest punt cal agraïr i fer un immens reconeixement a tothom que ha
remat, s’ha implicat, i ha fet tot això possible. I ho seguirà fent possible.
Hem passat crisis econòmiques i socials. Canvis, digitalitzacions, petites revolucions.... Canvis en
models productius, canvis en model de consum. Canvis demogràfics. Crisis de treball.
I ho he viscut des de diferents perspectives. Al costat del Ramon Besora primer, que és un dels
fundadors d’esquerra a Prats; assumint el lideratge després, ostentant l'alcaldia una mica més tard
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en el què ha estat els temps més apassionants, fent canvis, transformacions que han vingut per
quedar-se, al costat d'un bon equip polític, i un equip tècnic professional que sempre estaré agraït.
I fer-ho sempre, sempre, sempre al costat de la gent. Pensant en el conjunt del poble, la comarca i
el país.
Certament les eleccions municipals passades no van donar el resultat esperat a Esquerra, i
n'assumeixo la responsabilitat que pertoca, com no pot ser d’altra manera. Volíem i volem seguir
consolidant canvis i transformacions al nostre poble.
També és cert que mirem endavant, i estic convençut que Prats tornarà a tenir un govern
progressista, amb la Montse Boladeres Bach al capdavant, una dona d'esquerres i amb
compromís pel poble i la seva gent, el seu teixit social, econòmic, educatiu, cultural, esportiu.
I renuncio a l’acta perquè, com sabreu, vaig rebre l’encàrrec de la Consellera Teresa Jordà de
dirigir l’Agència de Residus de Catalunya.
Deixo l’acta de regidor per centrar-me al gran repte que és l'Agència i el tema que ocupa i formar
part del Govern del país. Parlar de residus és important, de forma desacomplexada, i ja ho vam fer
al capdavant del govern de l'Ajuntament de Prats, especialment al costat de la regidora Glòria
Borralleras que va encapçalar amb gran encerti dedicació aquest tema.
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No deixaré de treballar amb l'equip d’ERC Prats, no deixaré de treballar pel poble i per la comarca.
És el Prats de Lluçanès i el Lluçanès que no em cansaré de defensar i treballar per ell. Un treball i
una defensa, que com tanta altra gent, es fa des de diferents fronts i àmbits.
Vull donar moltíssimes gràcies a tothom que hem compartit camí de forma honesta durant tot
aquest temps. Especialment al Ramon Besora i al Ramon Soler, el Tiet Ramon, un mestre, que
van obrir de bat a bat les portes aquell llunyà 2003. El suport de l’Aleix Cardona i el Joan Mill
aquells inicis i sempre més. A les companyes i companys que he compartit grup municipal, tan fent
oposició com al govern. Aquí deixeu-me fer esment a l’enyorat Ramon Font, amb qui vam viure
especialment situacions molt complexes, també grans alegries, i que no oblidaré mai.
Deixeu-me agrair també la majoria de bona relació que hem fet amb regidores, regidors i alcaldes
que heu estat d’altres partits. Més enllà de les discrepàncies, sempre he intentat que imperés el
respecte i la col·laboració.
Fer també una nova menció pel personal tècnic de la casa. Gràcies per la bonhomia, l’entrega i
compromís.
I finalment, al Pere i a la Boladeres, per assumir el lideratge de l’equip que millor pot defensar un
prats de lluçanès viu i actiu, sumant-hi la Glòria Borralleras. Em teniu al costat.
Moltes gràcies per tot, i a disposar, sempre.
Visca la terra, i visca el poble!
Intervé l’Alcalde dient: Boniques paraules i emotives, com bé dius són molts anys dedicats al
poble, des de l’alcaldia donar-te les gràcies, gent que vulguin dedicar part de la seva vida, la seva
feina i molt del seu temps personal a liderar un poble, a donar idees, a sumar esforços i sinergies
és d’agrair, a tu, a tots els companys i a qualsevol de les persones que han format part dels
ajuntaments democràtics.
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Donar-te les gràcies, els 11 companys que estem aquí vem agafar el compromís el juny del 2019
en un acte de treballar 4 anys pel poble, en aquest cas entenem que una situació personal o
professional et fa prendre aquesta decisió. Paraules d’agraïment, de compromís i de servei al
poble que has tingut i esperem que continuïs tenint, com has dit en les teves paraules. Molta sort
al capdavant de l’Agència de Residus i esperem que aquí al territori ens puguis continuar donant
cops de mà per tirar endavant projectes. Per part meva res més, agraïments i molta sort.
Intervé la regidora Queta Bosch: Des del RAP felicitar a l’Isaac per aquest nou càrrec i molta sort i
molt encerts.
Intervé la regidora Montserrat Juvanteny: Des de Movem Prats desitjar-te molta sort i encerts,
segur que coincidirem en aquesta etapa que tu estaràs al govern, tenim reptes al territori, tu n’ets
plenament coneixedor i esperem poder-te tenir al costat. Gràcies.
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20.- INFORMACIONS
Jordi Bruch: Comencem per la brigada municipal, han estat arranjant voreres que estaven
malmeses, s’han tirant endavant projectes que ja teníem i han finalitzat, com l’entrada a la sala de
màquines de la piscina accedint des del carrer. També gairebé ha acabat l’entrada lateral del
pavelló per poder tenir accés amb un vehicle. També s’està arranjant el magatzem de la brigada
per fer una endreça i fent una zona per poder pintar i fer reparacions. S’ha fet també el camí de
Sant Andreu, s’han fet embornals i recollides d’aigües residuals.
Es va fer un a reunió a la plaça Nova, amb el veïns, per parlar com podia ser el projecte de
remodelació de la Plaça Nova, que recordo que enguany vem destinar uns diners per redactar el
projecte i tenir una idea de que és el que els veïns volen.
Avui s’ha fet la primera visita d’obres, amb Engiaux, pel parc fotovoltaic de l’Escola Lluçanès i
començaran les obres en les properes setmanes.
Dir-vos també que hi ha el projecte de Cal Bernat, que tenim aprovat i pròximament sortirà a
licitació per la construcció de la teulada.
El mes passat, pel mal temps va caure la tanca de la piscina i es va fer un tancament provisional
amb tanques metàl·liques i ha donat peu de fer un tancament més baix de la piscina perquè sigui
més oberta i lumínica i més visibles les vistes.

Josep Vila: Pel que fa l’àrea d’esports, el passat mes de juny va finalitzar la temporada esportiva
20/21 i volem agrair a totes les entitats que s’han adaptat, tot i la pandèmia i han pogut tirar
endavant totes les seves activitats endavant.
I fer una menció especial al benjamí futbol club Pradenc i el cadet femení del Club Basquet Prats
que s’han proclamat enguany campions de la seva lliga i un reconeixement al primer equip del
Futbol Club Pradenc que va lluitar fins l’última jornada de la lliga per proclamar-se campió, però
malauradament no va ser possible.
D’altra banda amb la finalització de la temporada esportiva també ha finalitzat el mandat d’algunes
entitats esportives i s’han fet canvi de juntes. Des de l’equip de govern volem agrair les juntes
sortints la feina feta durant tots aquests anys i desitjar molta sort i encerts a les juntes entrants.
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Com ja ha dit el Jordi han finalitzat les feines de millora a la piscina i porta d’entrada del Pavelló.
Pel que fa les activitats esportives, el passat 6 de juny, per la carena de Sant Sebastià, es va
realitzar la jornada d’orientació amb bombolla. El 22 de juny va tenir lloc l’obertura de la piscina
municipal que tancarà el proper 13 de setembre. El 24 de juny dins el marc de les festes de Sant
Joan i Elois i va haver una nova edició del Cross de Sant Joan, i va ser un èxit, una vegada més,
gràcies a la bona organització de Set de Córrer.
Des de l’àrea del mon rural, el 18 de juny va començar la campanya de prevenció d’incendis, que
acabarà el proper 1 de setembre. Aquest any ens estan informant cada dia, que és un any molt
sec i el risc d’incendi és molt alt, tot i així els informadors ens diuen que la situació està controlada,
tot i el foc que hi va haver ahir a Sant Martí d’Albars.
Aquests últims dies s’han acabat les millores dels camins del Pla de Camins de prevenció
d’incendis i que s’ha arreglat el camí entre la Coma del Forn i Galovardes i també el camí de la
Farinera que va des de Serraseca fins la Bassa dels bous.
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Jordi Batriu: A l’inici del Ple ja s’ha fet referència que gràcies a les subvencions rebudes en àmbit
cultural es podrà actuar en 3 equipaments culturals del poble, Sala Polivalent, Farmàcia i Museu
Soldevila, agrair a l’equip tècnic de l’ajuntament per anar al darrera d’aquestes subvencions.
Aquest divendres tindrà lloc la 23 edició dels premis Fundació Dr. Grau, i tot seguit tindrem
l’actuació del pianista pradenc, Jordi Armengol i la soprano, l’aforament és limitat i amb reserva
prèvia.
En quan a la fira de Sant Jaume aquest any s’incorpora el festival d’itineràncies d’estiu, que
comptarem amb dues actuacions als jardins de la farmàcia, amb un espectacle de dansa amb
l’actuació de Pilar Badós i seguidament un espectacle que pertany al circuit nòmada de Fira
Tàrrega, i estem contents que Fira Tàrrega faci parada a Prats de Lluçanès amb una peça de
teatre físic i dansa.
En l’àmbit cultural a principi de la setmana vinent es donarà a conèixer el programa de Fes-te
l’agost, en aquesta 17a edició. Aquest any el cicle és plenament musical, serà tots els divendres
d’agost i l’últim de juliol, hi haurà presència d’artistes locals com nacionals, totes les actuacions
gratuïtes, amb aforament limitat i reserva prèvia.
Diumenge 12 de setembre tindrà lloc una nova edició de l’Intrús a les 12 del migdia i en un lloc
molt especial, el Mas de Galovardes.

Isaac Romero: Primer de tot vull agrair al personal tècnic, que durant aquest mig mandat han estat
al costat per fer festes i fires, la Irene, l’Angi, la Blanca i la Maria pel suport donat. També gràcies
per tirar endavant unes festes de Sant Joan i Elois, que van ser possibles i tornar una mica a una
certa normalitat i viure-les de la manera que vem poder.
També s’està treballant amb les fires, que s’hauran de viure amb tota la responsabilitat, amb
aforaments limitats i potenciant la reserva prèvia, totes les persones que s’hagin inscrit podran
guanyar el que en diem un passaport per poder anar en els diferents establiments que participaven
en la 5a edició del tasta comarca.
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Juntament amb la Vane havíem treballat perquè el Tasta Comarca fos més sostenible, potenciar
els materials compostables per avançar en aquesta línia, esperem que l’any vinent no hi hagin
aquestes restriccions i en puguem gaudir.
Per tant la Fira començarà aquest divendres amb el lliurament del Premi Dr. Grau, dissabte
continuarem amb les jornades tècniques, i fomentar els productes de proximitat i els hàbits
saludables. Aprofitar per fer un reconeixement a les persones que durant el Prats Sofà ho van fer
possible i participaran en uns tallers durant el marc d’aquesta fira i us animo a participar-hi. També
contents d’aquesta cultura al carrer que s’incorpora en el marc de la Fira.
Agrair al Jordi Batriu i al Josep Vila per entomar aquests nous reptes que hi ha molta feina a fer
per dinamitzar-ho.
Pel que fa a l’àrea d’igualtat, contens de poder aprovar el nomenclàtor dels carrers en el marc
d’aquest ple, que té la voluntat de feminitzar el nom del carrers. En el marc del Pla Intern d’igualtat
dir s’està revisant per part de la comissió i en les properes setmanes es nomenarà comissió
negociadora interna i s’informarà als portaveus en la propera taula d’igualtat.
En l’àmbit de participació, en els segons pressupostos participatius que hi ha 12.000€ per 11 les
propostes que us animem a votar fins el 31 d’agost, tant presencialment com telemàticament, i
recordar que cada diumenge fins al 31 l’oficina de turisme sortirà al carrer amb un punt de votació.
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El Tastaqmarca es cancel·la però agrair tots els locals de restauració que hi han treballat.

Vanessa Gomez: Des de l’àrea d’educació, ja han finalitzat els cursos, en els Consells Escolars
estan satisfets de com ha anat el curs dins de la situació. I com cada any farem les adequacions a
l’Escola Lluçanès durant aquests mesos d’estiu.
En sostenibilitat estem molt contents perquè hem tingut molta millora en la recollida selectiva, el
maig un 79% i el juny un 82%, això és molt positiu i donar l’enhorabona a tota la gent del poble.

Ferran Chacon: De joventut, hem tirat endavant el voluntariat jove amb força èxit, s’ha apuntat uns
15 joves, a part d’activitats de piscina i esportives, finalment l’activitat de voluntariat que faràn una
taula per l’hort social, pintaran alguns bancs del poble i arrangen un espai que calia un cop de mà
amb la brigada. També faran bivac, un taller de samarretes, estem molt contents i ha anat molt bé.
En quan habitatge s’està començant a interessant per l’ajuda de rehabilitació varies persones,
estem a l’espera que portin la documentació per poder-ho tramitar. Estem contents per l’acollida.

Montse Juvanteny: Ja hem parlat una mica del pla de salut local, però us ho voldria explicar una
mica més. Aquest treball es va iniciar al 2018 i a banda de l’ajuntament també està impulsat per
l’àrea bàsica de salut amb col·laboració amb diverses entitats i persones del municipi. Es va tenir
aturat per la situació de pandèmia i en els últims mesos s’ha reemprès i tenim feta la diagnosi. Es
important tenir-la perquè en que detectem les necessitats i fortaleses que tenim i encarem la
segona part del pla, que ha determinar les accions i planificar-les en un calendari.
El 27 de juliol es farà la presentació pública d’aquesta part del treball que serà online i s’obrirà un
procés de participació on la població podrà dir-hi la seva per prioritzar les accions entre el 2022 i el
2025. Des de la regidoria agraeixo a les persones i entitats que hi ha participat des d’un inici i
convido a tota la població a participar en el procés participatiu.
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El dia 14 i 15 d’agost hi ha programada un donació de sang i encoratgem a participar-hi.

21.- PRECS I PREGUNTES
1.- Montse Boladeres: Respecte el ROM, l’1 de febrer ens vau enviar esborrany, semblava que hi
havia pressa, ens vem posar les piles i el 10 us vam respondre amb les nostres aportacions i
correccions i demanant una reunió amb tots els grups per fer-ne un document objectiu, però a part
d’un gràcies no n’hem sabut res més, segueix al calaix amb el pla de reactivació econòmica?
Respon el regidor Isaac Romero: Amb la secretària hem estat treballant per incorporar les
aportacions del RAP i d’ERC i uns emplaçarem a una nova reunió per a treballar-ho conjuntament.
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2.- Montse Boladeres: El 29 d’abril vem presentar l’escrit de reclamació sobre el mòdul de serveis
de Cal Bach amb una afectació evident de la façana i no hem rebut resposta. No sabem si
l’autoritat competent ha emès cap informe.
Respon la secretària dient: Estàvem esperant que la comissió territorial d’urbanisme contestes, li
hem reclamat vàries vegades i encara no ens han contestat, i estem esperant la resposta per
transmetre-la. Continua l’Alcalde dient: la consulta ja la vem fer telefònica i ens van dir que les
opcions que havíem fet era potestat municipal i no havia d’anar a urbanisme, però per refermar el
que ens heu demanat vem anar a la CTU que ens va donar una resposta telefònica però volem la
resposta per escrit i encara no ens ho han fet arribar.

3.- Pere Vila: Sobre l’oficina del DARP, quina valoració en feu de l’obertura? I un prec per si es pot
actualitzar a la web que encara diu que està tancat.
Respon el regidor Josep Vilà: Hem parlat amb DARPA de la Catalunya central, ells ens diuen que
hi ha molta activitat i fan molt bona valoració del servei i nosaltres des de l’ajuntament també fem
una valoració molt positiva. Estem estudiant la possibilitat que al setembre es pugui obrir més
hores, la voluntat era obrir 3 dies a la setmana, amb possibilitat d’ampliar-ho a 4 i creien que ja
tenien la persona interessada en treballar aquí Prats. Referent a la web, parlem amb la tècnica de
comunicació i actualitzem la web.

4.- Pere Vila: El monument a Lluís Companys a on passem? Sabem on ha d’anar?
Respon el regidor Jordi Batriu dient: En vem parlar en una reunió i ens veu dir que ho volíeu
comentar a nivell intern vosaltres, que ho traslladaríeu a la resta de companys. Continua l’Alcalde
dient: Vem estar parlant de diferents llocs i un era els Jardins del Dr. Grau i ens veu dir que no ho
veieu malament però ho comentaríeu als companys. Continua el Pere dient: Ja n’hem parlat amb
els companys i ja hi estem d’acord.

5.- Pere Vila: El pas del camí del Grau, potser m’adalanto a la Queta perquè en els processos
participatius vàreu presentar un projecte que ha quedat desestimat. Però que alguna solució s’hi
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hauria de trobar perquè hi passa molta gent caminant, corrent, en bici. Però alguna solució hi
hauria d’haver.
Respon l’Alcalde dient: Al cap de poc de ser alcalde vem presentar una instància amb els de
manteniment de carreteres per si es podia arranjar, si aquell espai quan posessin la fibra es podria
pavimentar. El mateixos de carreteres ens van dir que aquest pas ja mirarien ells de fer-lo però
veurien millor passar-lo per l’altra banda. Això es va passar a carreteres i vem tenir una resposta
negativa. Vem demanar una visita directament a Barcelona a Direcció General i van venir tècnics
per medir-ho i estudiar-ho i la resposta va tornar a ser negativa perquè aquest pas queda molt
aprop de la C-62 i està aprop d’un canvi de rasant i no està en nucli urbà i ens proposaven fer un
Passeig a l’alçada del carrer 5 de febrer fins al Grau, però econòmicament no podien. No ens
cansarem de tornar-hi i insitir, però la resposta sempre ha estat negativa per aquests motius que
us exposo.
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Intervé la regidora Queta Bosch dient: Estem recollint signatures perquè s’adeqüin totes les
sortides del poble de Prats. Si voleu signar es pot fer físicament a l’Estanc o telemàticament, a
veure si entre tots fem més força i ho poden fer.

6.- Queta Bosch: Començaré pel tema piscina i tinc diferents coses. Us faig arribar queixes que
ens han arribat, començo per l’abonament 15, que acaben essent 15 franges horàries i no 15 dies.
Si hi ha alguna manera perquè sigui diària.
També ens diuen que els pares han d’estar a la vora perquè hi ha molts nens i no se’ls deixa estar
en certs llocs de la piscina. També ens han arribat queixes d’un socorrista que no està on li tocaria
ser.
Ens recorden que hi ha un lloc a les instal·lacions que és per la venta d’entrades i actualment hi ha
una taula enmig de la sortida d’emergència i s’hauria de reubicar i utilitzar el lloc específic de
venda de tiquets.
Demanen si es fan les desinfeccions pertinents i perquè les dutxes exteriors no funcionen. I
demanen si seria possible fer una barana per protegir sobre les escales de la rampa i la rampa de
la sala de màquies és un pel just, no es pot fer més ampla?
Josep Vila: Tema abonaments de 15 dies, el preu de l’entrada dia es va reduir atès que s’entenia
que era per una franja horària, perquè l’aforament ha baixat i s’ha de poder controlar l’aforament
des de l’aplicatiu i per això es redueix el preu de l’entrada. Què passa amb l’abonament de 15 dies
passava igual que amb les entrades diàries, és un abonament per 15 sessions a la piscina.
Els curset de natació sempre han funcionat de la mateix manera, el que va a fer el curset no cal
pagar entrada i després quan acaba el curs ha de marxar. Dins del control de les mesures Covid
per una banda i dins del control d’aforament per no perdre el control de les persones que paguen
abonament, es va decidir que els monitors van a buscar els nens a l’entrada de la piscina, fan
l’activitat i surten per garantir controls d’aforament.
Tema del socorrista ja en som conscients i som a sobre per intentar solucionar aquest problema,
hem parlat amb l’administrador de la piscina i amb el socorrista. Sabem que un funciona molt bé i
l’altre no tant.

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

Òrgan

REFERÈNCIA

ACTA_PLE

SECRETARIA

1032-000007-2021

Codi Segur de Verificació: d761bd88-45a5-45b0-a2ef-b338f55ebb39
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_10047453
Data Impressió: 20/01/2022 08:25:43
Pàgina 60 de 61

SIGNATURES

Ìd761bd88-45a5-45b0-a2ef-b338f55ebb39FÎ

DOCUMENT

1.- ANNA CLÀRIA VILA (TCAT) (SECRETARIA), 15/09/2021 19:53
2.- JORDI BRUCH FRANCH (TCAT) (Alcalde), 16/09/2021 09:54

En referència a la guixeta per la venda de les entrades mirarem que canviïn el lloc de la guixeta
però el lloc on és, no permet fer un bon control d’accés al la piscina, està més indicada per fer el
control d’accés al camp de futbol. Però mirarem de buscar una nova ubicació.
Les dutxes de la piscina estan obertes, crec que hi ha algun problema i s’ha parlat amb el llauner
perquè ho revisi. I en quan a la desinfecció es fan 3 franges de desinfecció, una a primera hora del
matí, el tall al migdia i al final de la jornada.
I en quan a la rampa, que es considera estreta i la barana, intervé l’Alcalde dient: el projecte ens
l’ha redactat l’arquitecte municipal i s’ha portat a terme amb les mides que ens han redactat al
projecte, creiem que es suficient.

2.- Queta Bosch: En referència a la paret que va caure, es revisarà tot el perímetre de la paret de
la piscina, perquè no hi hagi cap altre tros malmès i caigui.
Respon l’alcalde dient: la mateixa brigada i l’arquitecte ho van revisar que estigués bé i va semblar
que estava bé.
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3.- Queta Bosch: El projecte hípic en quin procés està? I l’agent cívic ja hi ha substitut o com ho
tenim?
Contesta l’Alcalde dient: No tenim substitut per l’agent cívic i el projecte eqüestre encara no està
endavant, és un embrió i en les properes setmanes s’adequarà l’espai que tenim una cessió
urbanística per tirar-ho endavant, cal posar una zona per pernoctar els cavalls, alguna zona
d’ombra, posar un punt d’aigua i perimetrar-ho i tenir control i seguretat amb alguna càmera. No
s’ha començat però si q hi hagut reunions.

4.- Queta Bosch: Es va fer la presentació de l’Orient al maig, en quin punt estem ara?
Respon l’alcalde dient: Ara estem que l’equip redactor ha fet el projecte bàsic i ara fa el projecte
executiu i ha vingut de pocs dies per tenir-ho per aquest ple de juliol i podem assegurar que ho
tindrem pel ple de setembre.

5.- Queta Bosch: La gespa del camp de futbol com està, no sé si veu dir que s’havia de canviar i si
a la piscina tenim cabuda suficient perquè pugui entrar ambulància.
Contesta el regidor Josep Vila explica que es va fer una actuació de descompactació al camp de
futbol, es van afegir 12 tonelades de cautxo i ens va donar una durada 2 o 3 anys de l’estat de la
gespa.
En quan a l’ambulància al camp de futbol, el Jordi i va treballar molt i a dia d’avui una ambulància
pot entrar al camp de futbol a peu de gespa, que és el que obliga la normativa i també tenim
accessibilitat a la piscina.
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6.- Queta Bosch: Mirar pel proper Ple el nombre de nens que tenien ajuda per la Pitota.

7.- Queta Bosch: El Tema Fumanya en quin punt està? I si hi haurà algun ajut o promocionareu
que els monitors del poble facin les proves per evitar que es propagui la COVID:
Respon l’Alcalde dient: On es resolia que als monitors de lleure se’ls hi farien testos crec que a les
farmàcies, però demà t’ho dic segur i en fem difusió. Continua la regidora Montse Juvanteny dient:
la farmàcia de Prats es va adherir aquest programa i també des del Consorci s’ha difós el missatge
a tots els casals d’estiu i em consta que Prats està al cas.
En referència Fumanya contesta l’Alcalde dient: es van presentar les al·legacions però de moment
no sabem res més.

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.
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Vist i plau
L’alcalde

La secretària-interventora,
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