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

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 4/2013
Caràcter: ordinària
Dia: 25 de juliol de 2013
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 24:00 hores
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS
Alcalde-president:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors:
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Sr. Joan Sala i Vernet
Sr. Jordi Coll i Capdevila
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Excusen: Cap

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, treballadora de l’Ajuntament i secretària
delegada permanent a l’Ajuntament.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat per l’Organisme
Autònom Administratiu de la Diputació de Girona, XALOC, en funcions de
Secretaria.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió ordinària convocada en legal
forma per tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 30 de maig de 2013
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
3. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de les Llosses corresponent a l'exercici
econòmic de 2012
4. Donar compte de l’informe emès pel tècnic forestal comarcal sobre els avets de
l’Ajuntament.
5. Donar compte de les reunions mantingudes amb el Consorci Ripollès desenvolupament.
6. Informacions de l’Alcaldia
7. Donar compte de la gestió ordinària
8. Mocions
8.1 Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir
8.2. Moció en defensa d’un model català d’ensenyament
8.3 Moció en defensa de les polítiques locals d’habitatge en règim de lloguer protegit
8.4. Moció pel manteniment del contracte programa pel que fa a serveis socials bàsics
9. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts
inclosos a l’ordre del dia següents:
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 30 de maig de 2013
Es proposa l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 -05-2013
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte de la relació de Decrets d'Alcaldia següents:
Data

01-07-2013
01-07-2013
10-07-2013
10-07-2013
10-07-2013

Concepte

Assabentat d’una activitat apícola de 15 caixes a la finca de Carnalets
Llic. Obres menors el Guixé. Adequació 2 habitacions 2n pis.
Assabentat de 5 cabres nanes a la finca d’Anfruns
Suspensió temporal llicència 9/2011 Piscina Anfruns
Suspensió temporal llicència 6/2012 Masoveria Anfruns.
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El Ple en queda assabentat
3. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament
corresponent a l'exercici econòmic de 2012

de

les

Llosses

Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte
general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2012, i en
atenció als informes que consten en l’expedient dels quals es desprèn que es troba
conforme i que no s’ha produït cap reclamació durant els quinze dies i vuit més en
què ha estat en exposició pública segons anunci publicat en el BOPG núm. 87 de
data 7 de maig de 2013.
Es proposa al Ple l’ adopció dels següents acords:
1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Les Llosses corresponent a l'any
2012 en la forma en què ha estat presentat i retut.
2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2012 i l’altra
documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del
model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i
Hisenda, EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, d’acord amb l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
del 8 de maig de 2013 (DOGC núm. 6382, de 24 de maig, sobre la forma en què les
corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el
Compte General per mitjans telemàtics.
3. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de
2012 al Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’hisendes
locals, atès que en la Resolució abans esmentada i segons el conveni signat en data
18 de desembre de 2009, entre el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, les entitats locals de Catalunya podran enviar els seus comptes
mitjançant un únic procediment telemàtic, que permetrà considerar presentats els
comptes en ambdues institucions a tots els efectes.
La proposta aprova per unanimitat
4. Donar compte de l’informe emès pel tècnic forestal comarcal sobre els
avets de l’Ajuntament.
En data de 25 de juny el tècnic forestal Santi Farriol, va emetre informe sobre la
conveniència o no de tallar els 4 avets de la zona de l’aparcament de l’Ajuntament.
Les conclusions literals són:
Tot i que els arbres són vitals (actualment tenen prop de 100 anys), no es descarta
que en un breu període de temps (1 0-20 anys), s’iniciï un període de senescència
on va disminuint la vitalitat de l'arbre., Quan arriba a aquest període, qualsevol
nevada i/o ventada poden perjudicar greument l'arbre (branques que cauen o
inclús arbre tombat), amb el conseqüent risc per a les persones inclús per a l'edifici
de I'Ajuntament.
El meu pronunciament és només una recomanació i és en el sentit que es tallin els
arbres. En cas que es decideixi fer-ho, s’haurà de presentar una sol·licitud
normalitzada a l'oficina comarcal del DAAM a Ripoll.
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Després d’un llarg debat els assistents acorden tallar els arbres conflictius per
majoria absoluta de tres vots a favor (David Serrat, Jordi Coll i Josep Llimós) i dos
vots en contra (Marina Puigcorbé i Joan Sala)
5. Donar compte de les reunions mantingudes amb el Consorci Ripollès
desenvolupament.
Es dóna compte que s’han mantingut diferents reunions amb representants del
Consorci Ripollès Desenvolupament i els alcaldes i/o representants de tots els ens
que en formen part, per tal de tractar el dèficit acumulat per Ripollès
Desenvolupament.
La proposta és que cada Ajuntament i/o ens que forma part del Consorci, assumeixi
una part d’aquest dèficit.
En el cas de les Llosses suposa l’aportació de la quota anual i d’una quota
extraordinària dels préstecs concertats pel Consorci, a més d’una aportació pel
romanent de tresoreria negatiu, segons el quadre següent:

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Ajuntament de les Llosses
exercicis
pendent 2013
quota normal RT negatiu quota extraordinaria
anteriors
prèstec
0,42%
0,00
1.905,46
759,36
291,38
750,45
774,55
291,38
645,74
790,04
291,38
234,48
805,84
178,08
821,96
126,15
838,39
101,28
855,16
82,35
872,27
63,41
889,71
63,41

TOTAL
1.905,46
1.801,19
1.711,67
1.315,90
983,92
948,11
939,67
937,51
935,68
953,12

Per part nostra hem adreçat a la presidència del Consorci un ofici en el que hem
demanat explicacions sobre diferents aspectes de les dades econòmiques que ens
han tramés i ens han concertat una entrevista pel proper dia 25 de juliol.
Els assistents debaten àmpliament la situació sense arribar a cap decisió.
L’Ajuntament resta a l’espera de les novetats en la gestió del Consorci Ripollès
Desenvolupament.
6. Informacions de l’Alcaldia
L’alcalde recorda que la Festa Major serà els dies 13 a 15 d’agost de 2013 amb el
programa preparat per la Comissió amb la regidora Sra. Marina Puigcorbé.
7. Donar compte de la gestió ordinària
Es fa constar al Ple que el secretari ha emès un informe sobre la innecessarietat de
redactar un Pla d’Autoprotecció per la Pista coberta i per l’Ajuntament.
8. Mocions
8.1 Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir
Vista la moció presentada per l’ACM següent:
“...”
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament
la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
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igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions
han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes:
les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació,
nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou
Estat d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de
2012 constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel
Parlament el 23 de gener de 2013.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional
pel Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions
catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de
respecte de la pluralitat d’opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la
societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que resulti de l’exercici del
dret a decidir sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a
Decidir, com expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar
l'opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han
assistit representants de les institucions més representatives del país, del món
local, dels agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les
forces polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una
consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la seva posició final.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents acords:
Primer. Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.
Segon. Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques
del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma
activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració
d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la
Generalitat de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del
municipi.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció de l’ACM en tots els seus termes
2. Comunicar-ho a l’ACM per a la seva deguda constància.
La proposta aprova per unanimitat
8.2. Moció en defensa d’un model català d’ensenyament
Vista la moció presentada per l’ACM següent:
“...”
El Comitè executiu de l’ACM, el mes de desembre de 2012, ja es va posicionar
davant l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE),
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impulsat pel Ministeri d’Educació, i especialment pel seu ministre José Ignacio Wert.
Ja en aquells primers moments, consideràvem que tal com es construïa el projecte,
atemptava greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya, i també
amb el model d’escola i societat de Catalunya. De fet, des del món local reconeixem
que el model d’immersió lingüística a Catalunya és una història d’èxit. Ha estat
producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de
l’ensenyament, del compromís de les famílies i els ajuntaments. Aquest model fa
que el català sigui la llengua vehicular i comuna de l’aprenentatge dins dels nostres
centres educatius, i una eina de cohesió social i cultural.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els
nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament
obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació
efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha
contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i
promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Aquest equilibri de país, ha tingut molts intents de sacsejar-lo o tombar-lo. Una de
les darreres vegades ocasions, ha estat amb la interlocutòria dictada pel TSJC, com
a mesura cautelar en un procediment on encara no s’ha dictat sentència, obligant a
canviar la llengua d’un grup si una família ho demana. Només 17 famílies de
600.000 han judicialitzat de forma temerària la llengua en el model d’escola
catalana. Amb l’aprovació per part del Consell de Ministres espanyol del divendres
17 de maig del projecte de llei de la LOMCE, ens trobem de nou davant d’una
situació agressiva respecte a aquesta convivència.
Per tots aquests motius, es proposa al ple l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- Manifestar el nostre clar rebuig a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de
la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en
totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català, el model
lingüístic de la nostra escola, així com l’equilibri existent.
Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),
que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els
infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del
castellà.
Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a l’ACM.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció de l’ACM en tots els seus termes
2. Comunicar-ho a l’ACM per a la seva deguda constància.
La proposta aprova per unanimitat
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8.3 Moció en defensa de les polítiques locals d’habitatge en règim de
lloguer protegit
Vista la moció presentada per l’ACM següent:
“...”
De forma habitual urbanisme i les polítiques d’habitatge han estat una matèria
especialment d’àmbit local, segurament per la proximitat necessària a l’hora de
planificar, el òrgans o organismes que gestionen, i els afectats/beneficiats per les
mesures. Evidentment, hi ha diferències entre els que són les polítiques públiques
d’habitatge, del que és urbanisme o planificació del territori, però també van
íntimament lligades en els models de pobles, viles i ciutats.
És il·lustratiu comprovar com és el nivell local el que s’encarrega de la competència
en matèria d’habitatge i urbanisme en la gran majoria de països europeus. De fet,
pel que fa a la normativa en matèria d’habitatge ens trobem amb una legislació
estatal molt genèrica i ens hem de centrar en la legislació específica del sector, que
en aquest cas és en gran part catalana, atenent que la matèria és de competència
autonòmica. En concret a l’article 25.2 de la LRBRL, es diu explícitament que els
municipis tenen competències en “...promoció i gestió de vivendes.”. En el mateix
EAC del 2006, en el seu article 84.2, diu també expressament que els ens locals
catalans tenen competències en habitatge.
Es pot dir que en matèria d’habitatge hi ha dos grans grups de competències on
existeix concurrència entre Generalitat i ajuntaments, que són en primer lloc el
foment públic de l’habitatge i en segon lloc el control de les condicions
l’habitabilitat. Del primer grup els objectius són els de facilitar l’accés a l’habitatge,
millorar-ne la qualitat del mateix, adequar el seu cost a la realitat de renda... Per
assolir-los, la fórmula recurrent de la Generalitat ha estat la de cooperació amb els
ajuntaments, malgrat ser una competència exclusiva de la Generalitat. Per poder
tenir aquest rol actiu en les polítiques públiques d’habitatge, els ens locals han
creat o utilitzat en moltes ocasions personalitats instrumentals locals.
En concret, per promoure els habitatges de lloguer protegits hi ha mesures de
foment des del 1992 i els successius plans de l’habitatge els han anat mantenint
amb una estructura molt semblant. Els ajuts, tant per les institucions públiques
com operadors privats, han consistit sobretot en dos tipus de línia: Subvenció
directa. (Un cop acaba la promoció); i subsidiació del préstec. (amb terminis
d’amortització diferents segons cada pla, satisfets directament a les entitats
financeres).
El Govern espanyol, amb l’aprovació a través del Senat i Congrés, ha promogut
una esmena al Projecte de llei de mesures de flexibilització i foment del mercat
de lloguer de vivendes. Aquesta esmena preveia suprimir les subvencions i
subsidiacions a institucions i promotors d’habitatges de lloguer protegits
pendent de pagament, així com l’ajuda o subvenció directa un cop tinguda la
qualificació definitiva de la promoció. L’impacte d’aquesta mesura s’ha
quantificat en 104 M€ pel que fa a subvenció directa a la promoció, del quals un
45% promocions públiques; i de les subsidiacions de la quota uns 480 M€ a
Catalunya, també una part important en promocions municipals. En aquests
moments, tenim coneixement que el Govern de l’Estat ha retirat l’esmena pel
que fa a la supressió de les subsidiacions d’interessos, però manté la supressió
de les subvencions. Es tracta, en tot cas, de promocions ja finançades i en la
majoria d’ocasions, ja acabades, per la qual cosa, la retirada d’aquests ajuts
posaria amb greu compromís la liquiditat de les empreses públiques, privades o
socials que van confiar amb aquests ajuts per la seva execució, i a la vegada,
també la seguretat jurídica, ja que es tractaria d’una norma amb efectes
retroactius absolutament injustificada.
Per tots aquests motius, es proposa al ple l’aprovació dels següents:
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ACORDS
Primer.- El reconeixement que la promoció pública local d’habitatges de lloguer,
ha estat indispensable aquests darrers anys per donar a la ciutadania la
possibilitat d’accés a un nou habitatge a preu assequible, permetre a la
ciutadania més mobilitat geogràfica, ja sigui per motius laborals o d’altres,
instrument per la regeneració de barris o centres històrics, o fins i tot, convertirse en un recurs en coordinació amb els mateixos serveis social s.
Segon.- Reclamar a l’Administració de l’Estat que es mantinguin en la seva
integritat els ajuts als promotors d’actuacions de lloguer protegit finançades
amb càrrec als Plans d’Habitatge vigents fins el moment actual per tal de
mantenir tant la finalitat social de les actuacions com la seguretat jurídica i el
respecte pels compromisos ja assumits.
Tercer.- Traslladar la petició al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Fomento del Govern espanyol i l’ACM.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció de l’ACM en tots els seus termes
2. Comunicar-ho a l’ACM per a la seva deguda constància.
La proposta aprova per unanimitat
8.4. Moció pel manteniment del contracte programa pel que fa a serveis
socials bàsics
Vista la moció presentada per l’ACM i la FMC següent:
“...”
A dia d’avui una quarta part de la població catalana es troba vivint sota el llindar
de la pobresa, un de cada quatre infants no fan un àpat diari en les condicions
mínimes necessàries i hi ha gairebé 885.100 persones aturades a Catalunya
(segons l’EPA). Si a això hi afegim l’esgotament de les ajudes de protecció social
com la prestació per atur o la Renda Mínima d’Inserció, el risc d’exclusió social
és cada cop més elevat. Hi ha més pobres i aquests ho són més que abans i
difícilment poden cobrir les necessitats bàsiques, és a dir, alimentació i sostre.
Però tot i això, el govern del PP segueix desmantellant l’ Estat del Benestar i
retallant en polítiques d’atenció a les persones.
El Pla concertat, creat pels socialistes el 1988, és un programa que va suposar
el desenvolupament actiu de prestacions bàsiques de serveis socials basat en el
cofinançament per part de l’Estat i corporacions locals d’aquells projectes amb
l’objectiu de proporcionar a la ciutadania serveis socials que cobreixin les seves
necessitats bàsiques i consolidar una àmplia xarxa de serveis socials municipals
per desenvolupar les prestacions de serveis socials d’atenció primària, entre les
que es trobaven l’ajuda a domicili i la teleassistència, previstes a la Llei de
Dependència (Llei 39/2006).
Després que s’ hagi retallat el fons del Pla Concertat en un 65% respecte el
pressupost del Govern Socialista del 2011 (en el que es destinaven
12.293.386,92€ a Catalunya) i en un 40% respecte el 2012 (destinant sols
3.896.106,49€), el passat 30 de gener la Ministra Ana Mato no va desmentir les
darreres noticies sobre que el Govern deixarà de finançar el Pla, eliminant també
dels Pressupostos Generals de l’Estat per 2013 el programa de Teleassistència,
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en un moment en què les peticions d’ajuda per emergència social s’han
incrementat un 200%, posant així en greu perill la xarxa més bàsica de
protecció d’aquestes persones.
Considerem necessari un compromís ferm del Govern de la Generalitat per a
garantir la sostenibilitat econòmica del sistema i arreglar la situació dramàtica a
la que ens poden abocar les retallades realitzades pel ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya. Creiem que és de màxima
necessitat que la Generalitat defensi els interessos dels catalans i catalanes a
qui més està colpejant la crisi i garanteixi els recursos dels contractes programa
amb els ajuntaments, mantingui les prestacions socials bàsiques i asseguri els
drets socials i l’exercici de la igualtat d’oportunitats de tots els catalans i
catalanes. Qüestió que estaria garantida si Catalunya pogués gestionar per si
mateixa els recursos que genera, donat que té un finançament injust.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Les Llosses a les retallades realitzades
pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya, ja que
les administracions locals no poden continuar assumint un increment en la
prestació de serveis, sense que aquest vagi acompanyat de finançament.
2. Demanar al Govern de l’Estat que restitueixi la partida pressupostària del
programa de teleassistència local i el Pla Concertat, atès que és fonamental per
poder desenvolupar una xarxa de Serveis Socials d’atenció primària.
3. Demanar a la Generalitat de Catalunya mantenir el contracte programa amb
la dotació pressupostària adequada per fer front a les necessitats dels serveis
socials bàsics.
4. Elevar i fer arribar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Consellera
de Benestar i Família, entitats municipalistes, FMC i ACM, Govern de l’Estat i a
tots els representants dels agents socials.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció de l’ACM i la FMC en tots els seus termes
2. Comunicar-ho a l’ACM i a la FMC per a la seva deguda constància.
La proposta aprova per unanimitat
9. Precs i preguntes
L’alcalde comenta la possibilitat de cedir el camí Ral al Consorci Vies Verdes de
Girona.
També felicita al Sr. Josep Sagués pel seu nomenament com a membre del Consell
de Caça de Catalunya en representació del Consorci Forestal de Catalunya.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu
vistiplau.
Vist i plau
Josep Ruiz i Muñoz

David Serrat i Soldevila

