AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
PROPOSTES
ASSISTENTS
Alcalde president:

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 1/2016
Caràcter: ordinària

David Serrat Soldevila
Regidors/es:

Dia: 28 de gener de 2016
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 23:30

Marina Puigcorbé Sabata
Pere Sala Serra
Josep Llimós Camprubí
Jaume Cuní Soler
Excusa: CAP

Lloc: Sala de Plens

L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió convocada en legal forma per tractar els
punts inclosos al següent:
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Correspondència
Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Donar compte de la relació de factures aprovades
Elecció Jutge pau titular i jutge de pau substitut
Donar compte de la creació de la Comissió de Garantia del Dret de l’Accés a la
Informació Pública
7. Adhesió al nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible
8. Suport a mocions d’altres Administracions i entitats:
8.1. Donar suport a la Resolució del Parlament de Catalunya 1/XI
8.2. Suport a la moció de la Unió de Pagesos de Catalunya davant la retallada del
48% dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya
9. Proposta d’acord de l’Ajuntament de les Llosses d’adhesió als acords marc del servei de
d’assegurances (exp. 2015.04) i del servei de mediació d’assegurances (exp. 2015.01)
del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM)
10. Informacions de l’alcalde
11. Assumptes urgents
12. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre
del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Per unanimitat s’aproven les Actes següents:
- Núm. 14, Ple ordinari de 26 de novembre de 2015
- Núm. 15, Ple extraordinari de 17 de desembre de 2015
2. Correspondència
S’informa al Ple de la correspondència més rellevant arribada a l’Ajuntament des del
darrer Ple ordinari.
Data
document
5-11
17-11
19-11

Resum
Servei Català de Trànsit: informació esdeveniments esportius amb incidència a vies públiques
Comissió de Garantia del dret d’accés a la informació pública. Posada en funcionament com a òrgan
de garantia i tutela del dret d’accés a la informació pública que rep de la generalitat de Catalunya
els mitjans materials i humans.
Associació de propietaris de finques rústiques de la Vall de Camprodon. Queixa en relació a la
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24-11
30-11
19-12
22-12
24-12

revisió cadastral a la Vall.
CCR: Tramesa acord de Ple de 17.11.2015-FFCC Transpirinenca
Dep. Salut: Balanç Salut 2012-2015
Síndic de Greuges avaluarà Llei Transparència
DIGI. Novetats Fons Cooperació 2016
CCR: convocatòria ajuts per ajuntament Fons de Cooperació Supramunicipal

3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia següents:
Núm.
1

Data
30-11-15

2
3
4

1-12-15
9-12-15
9-12-15

5

17-12-15

6
7
8

21-12-15
23-12-15
28-12-15

9
10
11

30-12-15
30-12-15
30-12-15

12

19-1-16

Matèria
Contracte menor d’obra. Adjudicació depuradora Sala Polivalent a
Construccions Antigas-Serrat, SL
Sol·licitud d’alta al Portal de la Transparència
Contracte menor d’adquisició de contenidors de rebuig a Ros Roca, SA
Llicència obres exp. 126/2015.Soterrament d’una línia telefònica a les
Arenyes.
Aprovació certificació núm. 4 obra Acabats Sala Polivalent. Import
37.723,01 €
Llicencia obres exp. 117/2015. Repàs teulada del mas de les Selles
Aprovació expedient de generació de crèdits.
Assabentat activitat ramadera extensiva de bestiar boví a la finca els
Camps de Sovelles
Incoació expedient de generació de crèdits núm. 10/2015
Aprovació de l’expedient de generació de crèdits 10/2015
Aprovar
expedient
de
modificació
del
pressupost
mitjançant
transferència de crèdit entre aplicacions
Aprovació certificació núm. 5 obra Acabats Sala Polivalent. Import
6667,25 €.

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de la relació de factures aprovades
Es dóna compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària:
Relació

Data

Import

F/2015/60

19.11.15

38.653,96

F/2015/61

17.11.15

387,20

F/2015/62

23.11.15

434,09

F/2015/63

30.10.15

946,29

F/2015/64

5.12.15

1.818,93

F/2015/65

4.11.15

155,47

F/2015/66

17.10.15

1396,49

F/2015/67

22.11.15

4545,00

F/2015/68

17.12.15

29.926,18

F/2015/69

22.12.15

555,45

F/2015/70

29.12.15

508,07

F/2015/71

27.12.15

27.474,45

F/2015/72

31.12.15

58.335,91

El Ple en queda assabentat
5. NOMENAMENT DELS JUTGES DE PAU TITULAR I SUBSTITUT DE LES LLOSSES
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Atès que per Decret d’Alcaldia de data 30-09-2015 es va incoar l’expedient pels tràmits el
nomenament del Jutge de Pau Titular i Jutge de Pau Substitut del municipi de Les Llosses,
d’acord amb els articles 4, 5, 6 i 7 del reglament 3/1995, dels Jutges de Pau, de 7 de juny, i
l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial;
Atès que en el BOPG núm. 197 de 13-10-2015 es va publicar l’anunci per presentar les
sol·licituds de les persones interessades en aquest càrrec;
Atès que has presentat la documentació les persones del municipi interessades en els càrrecs
següents:
Jutge de Pau Titular: Adolf Rubio Alòs i Gemma Parcerisa Escudé
Jutge de Pau Substitut: CAP
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament com a Jutge de Pau
Titular del municipi de les Llosses els següents:
Jutge de Pau Titular: Adolf Rubio Alòs
Jutge de Pau Substitut: Gemma Parcerisa Escudé
2. Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Barcelona –
Secretària del Govern Jutges de Pau i al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ripoll,
perquè realitzin les gestions oportunes al respecte.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Donar compte de la creació de la Comissió de Garantia del Dret de l’Accés a la
Informació Pública.
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan creat per
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, per oferir a la ciutadania garanties en l’exercici del seu dret d’accés a la informació
pública.
Es tracta d’una instància independent i d’accés gratuït, a la que la ciutadania pot acollir-se
quan li sigui denegada totalment o parcialment informació pública per motius, que al seu
entendre no responen als límits legals.
La Comissió estén el seu àmbit d’actuació a totes les administracions catalanes (la
Generalitat i les administracions locals de tots els nivells) així com, al seu sector públic i,
d’acord amb la modificació del Reglament del Parlament de Catalunya adoptada pel Ple el 9
de juliol, també serà l’òrgan de reclamació davant del Parlament.
El Ple en queda assabentat
7. Adhesió al nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible
Adhesión al nuevo Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible
El cambio climático ya es una realidad y es uno de los mayores retos de nuestra era que
requiere una acción y cooperación inmediatas entre las autoridades locales, regionales y
nacionales de todo el mundo;
Las autoridades locales y regionales juegan un papel clave en la transición energética y la
lucha contra el cambio climático, ya que gobiernan más cerca de la ciudadanía. Comparten
con los gobiernos regionales y nacionales la responsabilidad de emprender acciones contra el
cambio climático y están dispuestos a actuar independientemente de los compromisos que
asuman otras partes;

3

Las autoridades locales y regionales de cualquier situación socioeconómica o ubicación
geográfica, encabezan la lucha por reducir la vulnerabilidad de su territorio frente a las
diferentes consecuencias del cambio climático. Aunque ya se han emprendido acciones para
reducir las emisiones, la adaptación continúa siendo un complemento a la mitigación
necesaria e indispensable;
La adaptación y la mitigación del cambio climático aportan numerosas ventajas al medio
ambiente, la sociedad y la economía. Si se abordan conjuntamente, abrirán nuevas
oportunidades de promover un desarrollo local sostenible que incluya la creación de
comunidades e infraestructuras eficientes energéticamente, capaces de experimentar
resistencia frente a situaciones adversas relacionadas con el clima e inclusivas, la mejora de
la calidad de vida, el incremento de la inversión y la innovación y el impulso de la economía
local y la creación de empleos, así como el refuerzo de la participación y cooperación de las
partes interesadas.
Las soluciones locales a los retos energéticos y climáticos ayudan a promover una
energía segura, sostenible, competitiva y asequible para todos los ciudadanos y a
contribuir, de esta forma, a reducir la dependencia energética y a proteger a los
consumidores más vulnerables.
Los alcaldes firmantes de este Pacto, compartimos la visión de un futuro sostenible,
independientemente del tamaño de nuestro municipio y de su ubicación en el mapa
mundial. Esta visión común dirige nuestras acciones a la hora de afrontar los
siguientes retos interconectados: mitigación del cambio climático, adaptación y
energía sostenible. Juntos, estamos dispuestos a tomar medidas concretas y a largo
plazo que garanticen un entorno estable económica, social y medioambientalmente a
las generaciones actuales y futuras. Nuestra responsabilidad colectiva implica
construir territorios más sostenibles, atractivos, habitables, capaces de experimentar
resiliencia y eficientes energéticamente.
LOS ALCALDES, COMPARTIMOS UNA VISIÓN CONJUNTA PARA 2050 QUE IMPLICA:

Acelerar la descarbonización de nuestros territorios, contribuyendo así a mantener el
calentamiento global medio por debajo de 2°C;

Fortalecer nuestra capacidad de adaptarnos al impacto inevitable del cambio
climático, aumentando la resiliencia de nuestros territorios;

Aumentar la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía renovables en
nuestros territorios, garantizando así el acceso universal a servicios energéticos
seguros, sostenibles y asequibles para todos.
LOS ALCALDES, NOS COMPROMETEMOS A CONTRIBUIR A ESTE COMPROMISO:

Reduciendo las emisiones en nuestro territorio en al menos un 40 % hasta 2030
mediante el aumento de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de
energía renovables;

Aumentando la resiliencia al impacto del cambio climático;

Convirtiendo estos compromisos en una serie de pasos concretos1 que incluyan el
desarrollo de un Plan de Acción para el Clima y el Cambio Climático que defina
medidas concretas y perfile los resultados deseados;

Controlando e informando regularmente sobre los progresos en el marco de esta
iniciativa;

Compartiendo nuestra visión, los resultados, la experiencia y los conocimientos
técnicos con autoridades gestoras locales y regionales dentro y fuera de la UE a
través de una cooperación directa y un intercambio entre iguales.
LOS ALCALDES, RECONOCEMOS QUE NUESTRO COMPROMISO EXIGE:

Un liderazgo político fuerte;

Definir objetos ambiciosos a largo plazo, más allá de los mandatos políticos;

Una (inter)acción coordinada entre la mitigación y la adaptación a través de la
movilización de todas las áreas municipales implicadas;

Un enfoque territorial integral e intersectorial;

La asignación de los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados;

El compromiso de todas las partes implicadas en nuestros territorios;
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El empoderamiento de los ciudadanos como consumidores clave de energía,
“prosumidores” y participantes en un sistema energético responsable;
Una acción inmediata, en particular mediante medidas flexibles y "con garantías";
La implantación de soluciones inteligentes para hacer frente a los retos sociales y
técnicos de la transición energética;
Revisar periódicamente nuestras acciones conforme a los controles y las
evaluaciones de los resultados;
Una cooperación horizontal y vertical combinada (por ejemplo, entre las autoridades
locales y todos los demás niveles de gobierno).

LOS ALCALDES, DAMOS LA BIENVENIDA A:

La iniciativa de la Comisión Europea que integra, bajo un único marco, ambos pilares
del cambio climático, la mitigación y la adaptación, potenciando así las sinergias con
otras políticas e iniciativas pertinentes de la UE;


El apoyo de la Comisión Europea a la ampliación del modelo de Pacto de los Alcaldes
a otras partes del mundo;



El gran apoyo del Comité de las Regiones al Pacto de los Alcaldes y sus objetivos,
como portavoz institucional de las autoridades regionales y locales de la UE;



La asistencia que prestan los Estados miembros, regiones, provincias, ciudades
mentoras y otras estructuras institucionales a las autoridades locales a la hora de
cumplir sus compromisos de mitigación y adaptación.

NOSOTROS, LOS ALCALDES, INVITAMOS:
‒ A OTRAS AUTORIDADES LOCALES A:

Unirse a nuestros compromisos;

Compartir conocimientos y participar en actividades de desarrollo de capacidades
bajo este nuevo marco.
‒ A LAS AUTORIDADES REGIONALES, PROVINCIALES Y LOCALES A:

Actuar como guía estratégica y aportar apoyo técnico y financiero al desarrollo, la
implantación y el control de nuestros planes de acción y de las medidas relacionadas;

Ayudarnos a promover la cooperación y los enfoques conjuntos para emprender
acciones más eficaces e integradas.
‒ A LOS GOBIERNOS NACIONALES A:

Asumir su responsabilidad frente al cambio climático y ofrecer la asistencia financiera
y política adecuada para preparar e implantar estrategias de adaptación y mitigación
locales;

Implicarnos en la preparación e implantación de las estrategias de mitigación y
adaptación nacionales;

Garantizar el acceso adecuado a los mecanismos de financiación para respaldar la
acción local sobre energía y clima;

Reconocer el impacto de nuestros esfuerzos locales, dar voz a nuestras necesidades
y reflejar nuestros puntos de vista en los procesos europeos e internacionales sobre
el clima.
‒ A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS A:

Consolidar los marcos normativos que respaldan la implantación de estrategias
locales sobre clima y energía y la cooperación entre ciudades;

Ofrecernos la asistencia operativa, técnica y de promoción adecuada;

Continuar integrando el Pacto de los Alcaldes en las políticas, programas de
asistencia y actividades relevantes de la Unión Europea, implicándonos en las fases
de preparación e implantación;

Continuar abriendo oportunidades de financiación para cumplir nuestros
compromisos, así como proponer servicios especiales de asistencia al desarrollo de
proyectos para ayudarnos a desarrollar, ofrecer y lanzar programas de inversión de
mayor envergadura;

Reconocer nuestro papel y nuestros esfuerzos a la hora de mitigar y adaptar el
cambio climático y compartir nuestros logros con la comunidad internacional.
‒ A OTRAS PARTES INTERESADAS A:
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Movilizar y compartir experiencias, conocimientos técnicos y recursos técnicos y
financieros que complementen y refuercen nuestros esfuerzos locales, aumenten las
capacidades, promuevan la innovación e impulsen la inversión;
Jugar un papel activo en la transición energética y respaldarnos mediante su
participación en la acción comunitaria.

Por todo lo expuesto,
Se propone al Pleno municipal la adopción del siguiente ACUERDO:
1. Aprobar la adhesión al nuevo Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible
2. Presentar la adhesión por vía telemática a la Web del Pacto de Alcaldes:
http://www.eumayors.eu/registration/signatory_en.html
3. Facultar al alcalde Ilmo. Sr. David Serrat Soldevila la tramitación del presente
acuerdo y la adopción de las resoluciones que sean necesarias para su buen fin.
La proposta s’aprova per unanimitat.
8. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats
8.1. Donar suport a la Resolució del Parlament de Catalunya 1/XI

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va
aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a
les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en
escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui
un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que
aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació
d’un estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la
futura constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim
de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i
d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions
de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat
de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum,
entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica,
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massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma
de república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió
Europea i del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.

1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne,
el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que
en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el
cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de
necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut
(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar
exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema
Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap
ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part
de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat
educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació,
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels
conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha
de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte
de les competències establertes en favor de les administracions catalanes i per
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
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6.

7.

8.

9.

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos
internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu
dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en
matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals
esmentats.
Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes
en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de
resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució
espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels
serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit
pel Govern espanyol.
Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la
càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus
d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i
eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una
revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i
contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc.
Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats
al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern
ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels
interessos amb finalitats socials.”

En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el Tribunal
Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, estimant-lo i declarant la
inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució.
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la
Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració política de
suport a l’esmentada resolució, amb consciència de la seva nul·la incidència jurídica, però sí
com a constatació d’una aspiració democràtica d’una part important de la població de
Catalunya.
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Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència
de plantejaments amb la cambra catalana.
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de les Llosses l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Manifestar el Ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de les Llosses a la resolució 1/XI
del Parlament de Catalunya.
SEGON. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
La proposta s’aprova per unanimitat
8.2. . Suport a la moció de la Unió de Pagesos de Catalunya davant la retallada del
48% dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya
La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les desigualtats
estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió Europea. En aquest
sentit s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones agràries més desfavorides en
quan a les condicions naturals de producció, en particular les adreçades a mantenir unes
rendes raonables a la pagesia d’aquestes zones, amb la finalitat de garantir el manteniment
de l’espai natural en les zones de muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la
pagesia contribueix amb la seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el
previsible deteriorament d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones agràries de la
Unió Europea i l’existència de condicions de vida i de treball amb handicaps afavoreixen
l’èxode agrari i rural, que es podria manifestar amb el temps en l’abandonament de terres
abans mantingudes, i perjudicarien la viabilitat i poblament de zones la població de les quals
depèn en bona mesura de l’economia agrària.
Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 352
municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta
Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el
Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat dels municipis de les
comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues i la Garrotxa i a les comarques
de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la
Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, la Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès
Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus municipis. En l’actualitat, els ajuts de les
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les
de muntanya abasten una superfície de més de 260.000 hectàrees que corresponen a poc
més de 5.000 explotacions agràries.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, va
fer una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les indemnitzacions
compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya, en
disposar per primera vegada, des de la incorporació de l’Estat a la llavors Comunicat
Econòmica Europea, de la possibilitat de configurar aquestes mesures en un Programa de
Desenvolupament Rural (PDR) propi. Una segona millora significativa, el 2011, es va fer, de
nou a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del
Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a
“modificar el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal
d’adequar els imports actuals de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i
en zones desfavorides fora de les de muntanya als costos addicionals i les pèrdues
d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats que planteja la producció agrària en aquestes
zones”.
El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va acordar amb
el conjunt de les organitzacions agràries més representatives de Catalunya, en el marc de la
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Taula Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els ajuts per a les indemnitzacions
compensatòries, junt a la incorporació de joves i els ajuts a la modernització de les
explotacions agràries siguin prioritaris en la programació del PDR de Catalunya, període
2014-2020 i en l’ús dels fons del desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la
Resolució 739/X del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern
a “respectar-ne les prioritats” acordades a l’esmentada Taula Agrària.
Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se dels acords
de la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia de la pagesia
professional de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el mes d’octubre del 2015,
el pagament parcial d’un 52% dels ajuts d’indemnització compensatòria corresponents a
l’any 2014 respecte a les zones de muntanya de Catalunya i que també vol traslladar a les
zones desfavorides de Catalunya les properes setmanes, per tot això el Ple de l’Ajuntament
de Sant Pau de Segúries aprova:
1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de Catalunya, període
2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les indemnitzacions
compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones desfavorides fora de les de
muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció de l’esforç anual del suport en
aquestes mesures els propers anys.
2. Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la presidenta del Parlament de que en
faci arribar una còpia a cada grup parlamentari, a:
Molt Honorable Sra. Carme Forcadell i Lluís
Presidenta del Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 - BARCELONA
Honorable Sra. Meritxell Serret i Aleu
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Gran Via de les Corts Catalanes, 612–614
08007 - BARCELONA
Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C. Ulldecona, 21-31 2a. planta
08038 - BARCELONA
9. PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
D’ADHESIÓ ALS
ACORDS MARC DEL SERVEI DE D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04) I DEL SERVEI DE
MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (Exp. 2015.01) DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) i L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES (ACM)
ATÈS
I.
Que per resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici
d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb la
denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques,
sòcies del CCDL que s'hi adhereixin.
II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i el
Butlletí oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es
licitava el dit contracte.
III. Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les
proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la
corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació, segons:
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Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa Adeslas,
S.A. de Seguros y Reaseguros
 Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros
 Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España
 Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de
la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
 Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal
en España
IV. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots a
les empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior.
V. Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques
és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i
la resta de normativa de contractació .
VI. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011,
de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic
i la resta de normativa de contractació.


LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ
VII. Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, en sessió de 21
d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació del Servei de
distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament als Municipis i ens
locals de Catalunya.
VIII. Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari
Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan de
contractació d’aquest Consorci, a fi que els interessants pogueren presentar les seves
proposicions.
IX. Que en data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes.
X. Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de
contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & OJEDA
ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent proposta a la
Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord
d’adjudicació.
XI. La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a l’empresa
FERRER & OJEDAASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord marc del servei
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
en els termes que s’hi relacionen la contractació i prestació del Servei de distribució i
mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als Municipis
i ens locals de Catalunya a la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L.
XII. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011,
de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic
i la resta de normativa de contractació.
XIII. En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts d’acord
amb les següents.
S’ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament de les Llosses s’adhereix a l’Acord marc del servei de mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a
Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament.
Segon.- Que l’Ajuntament de les Llosses s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assegurances
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contracte les Pòlisses que
a continuació s’indiquen:
-Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España.
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-Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España.
-Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la
mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.
-Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en
España.
Un cop valorades pel mediador, Ferrer&Ojeda, d’acord amb les condicions d’adjudicació.
Tercer. Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part
de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.
Quart. Facultar l’Alcaldia per a l’execució d’aquest acord i l’adopció de les resolucions que
siguin necessàries per a la seva efectivitat.
Cinquè. Notificar aquest acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel
Desenvolupament Local (C. València, 231, 6è, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( C.
Tamarit, 155-159, 08015 de Barcelona).
Els assistents comenten les diferents propostes.
També proposen que es demani pressupost per la contractació del Servei de Prevenció de
Riscos Laborals a una Mútua perquè actualment sembla ser que no està contractat.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. Informacions de l’Alcaldia
La Diputació de Girona ens ha comunicat que properament obrirà la convocatòria per al Fons
de Cooperació Econòmica i Cultural. L’import provisional assignat a les Llosses és de
27.575,70 € per a despeses corrents obligatòries o inversions, i de 4.866,30 € per a depeses
culturals.
El Sr. Cuní recorda que hem d’aplicar recursos a la millora de camins.
El Ple en queda assabentat
11. Assumptes urgents
No n’hi han
12. Precs, preguntes
El Sr. Cuní vol que consti la seva proposta de que la sala Polivalent que s’executa actualment
tingui tancaments transparents a la part de dalt. La solució actual de vidres que no deixen
veure l’exterior ni l’interior no li sembla la ideal.
L’alcalde respon que sempre estaran a temps de dur a terme els acabats de la Sala
Polivalent un cop acabades les obres de construcció actuals.
Es resposta a una intervenció del públic, l’alcalde explica que farem un escrit a les
administracions competents pel problema amb la plaga de la processionària.
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