AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26; Km. 181,6
17512 Les Llosses
SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 6/2015
Caràcter: ordinària
Dia: 28 de maig de 2015
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 23:30 hores
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS
Alcalde president:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors/es:
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Sr. Joan Sala i Vernet
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Sr. Jordi Coll i Capdevila
Excusa: CAP

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, funcionària interina de l’ ajuntament i
secretària delegada permanent a l’Ajuntament.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, en funcions de Secretaria i la Sra.
Sandra Porcel Cano en funcions d’Intervenció, comissionats per la Diputació de
Girona, XALOC, Servei d’Assistència als Municipis.
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.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Correspondència i despatx oficial.
Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
Donar compte de la relació de factures aprovades.
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1r. trimestre del
pressupost de 2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques .
6. Mocions d’altres Administracions i Entitats :
6.1. Moció de suport a la modificació del Pla director de les colònies industrials del Ter i
del Freser.
6.2. Moció de suport a la petició d’un pacte d’Estat per a la Infància.
6.3. Moció de suport a l’esport català.
6.4. Moció per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de
l’Administració pública.
7. Assumptes urgents:
7.1. Reglament de l’Ajuntament de Campdevànol sobre la Font del Carol.
7.2. Pla Especial d’Inversions Sostenibles 2015 i propers plens .
8. 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 de les actes de Ple de les sessions números 4 i 5, de 2015.
2. Correspondència i despatx oficial
Es dóna compte dels escrits de més rellevància rebuts a l ’Ajuntament des de la
darrera sessió plenària:
Data
20-05
18-05
23-04
08-04
01-01
30-03
24-03

Resum
Dep. Governació. Resolució consolidat PUOSC 2010/802 Acabats Sala Polivalent
DGTM: setmana de la mobilitat sostenible i segura 2015
DDGI: informació subvenció pla d'inversions sostenibles 2015
DDGI: fons de cooperació econòmica i cultural 2015
DDGI: servei assistència redacció plànols delimitació
CCR: tramesa acord de Ple sobre aprovació de la moció en relació amb un pacte d'estat per la
infància
CCR: certificat de l'acord adoptat pel ple de la corporació en la sessió de 17 de març de 2015, en
relació amb la prestació del servei de recollida de gossos abandonats de la comarca.
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23-03
09-03

CSRCR: anunci cobrament 2n per.2015 i edicte aprovació padrons IBI
CCR: nou horari i dades de contacte del refugi d'animals del Ripollès

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària:
Núm.
1
2
3

Data
25-3-2015
26-3-2015
1-4-2015

4

1-4-2015

5

1-4-2015

6
7
8

30-4-2015
7-5-2015
13-5-2015

Matèria
Assabentat activitat ramadera extensiva a Portabella. Exp. 29/2015
Retorn aval empresa EMTE de les obres Soterrament línia mitja tensió.
Sol·licitud Diputació redacció plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal ·lacions afectades per la Llei %/2003, de 22
d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals.
Aprovació addenda 2015 al conveni pel manteniment de la xarxa de senders
Itinerànnia. Exp. 39/2015
Creació nova aplicació pressupostària per gestionar el subministrament elèctric de
la casa de la 3a. edat.
Autorització pagament dietes assistència curs facturació electrònica. 65,85 €
Assabentat activitat ramadera extensiva a la Plana. 26 caps bestiar oví
Assabentat activitat ramadera extensiva a Cal negret. 10 caps bestiar oví i 4 de
bestiar cabrum

També s’han aprovat per Decret, en les dates indicades, les relacions de factures
aprovades i relacionades en el punt 4.
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
F/2015/8
F/2015/9

Import

Data

84,60

19/02/2015

335,09

23/02/2015

F/2015/10

1241,64

26/02/2015

F/2015/11

1631,10

12/03/2015

F/2015/12

612,90

02/03/2015

F/2015/13

479,20

19/03/2015

F/2015/14

75,50

19/03/2015

F/2015/15

131,94

08/03/2015

F/2015/16

50,82

12/03/2015

F/2015/17

965,46

24/03/2015

F/2015/18

30,49

01/04/2015

F/2015/19

425,18

24/03/2015

F/2015/20

1498,85

13/04/2015

F/2015/21

96,11

19/04/2015

F/2015/22

2526,80

29/04/2015

F/2015/23

15682,13

30/04/2015

El Ple en queda assabentat
5. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE L’INFORME D’EXECUCIÓ DEL 1R
TRIMESTRE DEL PRESSUPOST DE 2015 AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei Orgànica
2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució
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dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, modificada per l’Ordre
HAP/2082/2014, abans del darrer mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre
tota una sèrie d’informació al Ministeri d’Hisenda i AAPP.
Atès que d’acord amb l’apartat desè de l’article de l’Ordre esmentada , les corporacions
locals amb població no superior als 5000 habitants, quedaran excloses del compliment de
l’obligació de subministrament d’informació a la que es refereix l’article esmentat, excepte
pel què fa a la tramesa del calendari de tresoreria, la previsió mensual d’ingressos, el saldo
de deute viu, l’impacte de les mesures d’estalvi previstes al calendari previst, venciments
mensuals de deute a curt i llarg termini, calendari i quantitats de necessitats d’endeutament,
evolució del saldo de les obligacions pendents de pagament d’exercici corrent i tancats i el
perfil del venciment del deute dels propers deu anys, així com la tramesa del càlcul del
període mig de pagament (PMP) de proveïdors de les AAPP.
Es per això que es dóna compte al ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació sobre el
compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, corresponent a l’execució
del primer trimestre del pressupost de 2015, el contingut del qual és el següent:

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería
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F1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
(operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2015)

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de
objetivos Ley orgánica 2/2012.

Comunico la actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así como el
saldo de Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años de las entidades que
forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local
correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2015.
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma
habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les
entitats locals de la web del Ministeri d’Economia i Hisenda i Administracions
Públiques, en data 5 de maig de 2015.
El Ple en queda assabentat

6. Mocions d’altres Administracions i Entitats :
6.1. Moció de suport a la modificació del Pla director de les colònies industrials del
Ter i del Freser.
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll de data 31-03-2015 següent:
“...”
10.2. MOCIÓ INSTANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER TAL QUE ES MODIFIQUI EL
PLA DIRECTOR DE LES COLÓNIES, O ES PREVEGIN REGIMS TRANSITORIS PER TAL DE
PODER UTILITZAR LES MATEIXES DAVANT DE LA SITUACIÓ ECONÓMICA ACTUAL.
Motivació
En data 29 de setembre de 2010 va sortir publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic de les Colònies del Ter i del Freser
(en endavant, PDUCTF), amb l'objecte de l'ordenació urbanística del conjunt de colònies
industrials, fàbriques de riu i resta de patrimoni històric industrial vinculat als rius Freser i
Ter, en un tram que s'estén entre Camprodon, al Ripollès i les Masies de Roda, a Osona. El
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seu àmbit territorial compren la vall dels rius Ter i Freser en totes aquelles colònies, semicolònies i fàbriques de riu, així com les zones de protecció, delimitades pel propi PDUCTF.
En concret el PDUCTF afecta als municipis de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan
de les Abadesses, Ogassa, Ripoll, Campdevànol, Campelles, Ribes de Freser i les Llosses, al
Ripollès; així com de Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Orís, Torelló, Sant Vicen9 de
Torelló, les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Manlleu, Gurb, les Masies de Roda i
Roda de Ter, a Osona. La superfície total aproximada és d'uns 240 Km2 (120 Km de
distància entre els extrems deis rius Ter i Freser des de Ribes de Freser i Camprodon fins el
pantà de Sau, i una secció de vall amb una amplada mitjana dominant de 2 Km entre els
altiplans laterals) i compren una àmplia franja al llarg deis cursos del Freser i del Ter, que
discorre per 20 municipis, dues comarques i dues demarcacions territorials.
Des de l'Ajuntament de Ripoll des del 2011 ha estat treballant activament per tal de poder
fer compatible el planejament previst en el PDU i les necessitats de la pròpia indústria i
empresa, que malauradament no es troba en el millor moment atesa la situació de crisi
econòmica que es viu en l'actualitat, de manera que aquest fet provoca l'existència d'un PDU
que difícilment s'executarà ateses les seves pròpies determinacions que fan inviable
econòmicament la inversió en el condicionament urbà de la colònia, fet que es demostra en
la manca de desenvolupament deis diferents sector assignats en el propi PDU fins a la data
malgrat el transcurs de 5 anys des de la seva entrada en vigor.
L'Ajuntament després diverses reunions amb els responsables d'urbanisme del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya no s'ha aconseguit obtenir una
resposta favorable a les inquietuds mostrades per alguns deis propietaris i possibles,
emprenedors, empresaris i industrials que voldrien dur a terme alguna activitat en aquests
espais, extrem que provoca una condemna a la runa patrimonial i urbanística d'aquestes
colònies. En efecte, no es pretén vulnerar cap tipus de normativa urbanística ni el propi
planejament previst però és deure de les administracions cobrir les necessitats dels
ciutadans i l'immobilisme d'un planejament elaborat en una època d'esplendor econòmic i
industrial no pot perpetuar-se en el temps, de manera que és procedent demanar l'adopció
de mesures urgents per tal de posar fi a una situació que està condemnada al fracàs, o bé si
es considera del tot irrenunciable el model de colònia que es disposa en el PDUCTF, establir
un règim transitori que habiliti a dura terme activitats, alleugerint la restricció d'usos i límits
que no obeeixen ni a les necessitats ni a les realitats actuals, permetre una diversitat en els
usos i mili orar els demés paràmetres que permetin que aquestes Colònies puguin, de forma
definitiva o transitòriament, sobreviure i evitar així que el valor patrimonial i social
d'aquestes colònies morí en un planificació no acorde amb les necessitats dels ciutadans.
Per tal de poder evitar que això succeeixi, l'Ajuntament de Ripoll, malgrat ésser coneixedor
de la prevalença del PDUCTF, aprovà inicialment una modificació del planejament per tal de
regular un règim transitori, en tant no es desenvolupés el Pla Director i permetre així la
possibilitat de continuar subsistint i intentar rehabilitar espais dedicats a la indústria i a
l'empresa, si bé aquesta situació no es considera del tot idònia i definitiva
Disposició
El Ple Municipal resol:
1 0.2.1. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que
realitzi les modificacions oportunes per tal de poder disposar d'un PDUCTF que doni resposta
a les necessitats actuals i vigents de l'economia, modificant els paràmetres per afavorir la
implantació d'activitat industrial i empresarial.
1 0.2.2. Subsidiàriament i en el supòsit de no contemplar una revisió exhaustiva modificant
els paràmetres, establir un règim transitori que permeti amb les garanties legals oportunes,
l'establiment d'activitats i usos compatibles amb la indústria i l'empresa.
1 0.2.3. Comunicar aquesta resolució al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i a l'efecte corresponent.
1 0.2.4. Comunicar aquesta resolució als ajuntaments i consells comarcals afectats, pel seu
coneixement i a l'efecte que hi donin el suport corresponent.
“...”
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
6.2. Moció de suport a la petició d’un pacte d’Estat per a la Infància
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès del mes de març de 2015 següent:
“...”
L’any 1995 totes les forces polítiques van firmar el Pacte de Toledo, que ha suposat una
protecció col·lectiva als més grans de 65 anys, sent estabilitzada la seva situació des
d’aleshores, perquè els acords que en aquell moment es van adoptar s’han mantingut
independentment dels canvis polítics. Creiem que ha arribat el moment de completar la feina
i blindar els drets de la infància, l’altre col·lectiu que no té mitjans per produir els seus propis
recursos i que, a més a més, ara mateix precisa de l’atenció social i política perquè la seva
situació ha empitjorat.
La proposta que planteja UNICEF Comitè Catalunya és una proposta de bases per a un Pacte
d’Estat que ha de blindar dos aspectes bàsics dels drets i el benestar infantil: la protecció
contra la pobresa i la qualitat i la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu.
Donat que en els últims 25 anys, des de l’aprovació de la Convenció sobre els Drets dels
Nens, s’han aconseguit grans avanços, però els reptes que resten són grandiosos per a
aconseguir que tots els nens i nenes vegin complerts els seus drets.
Atès que, actualment a Espanya, un de cada tres nens està en risc. La pobresa i desigualtat
es fa cada dia més patent entre la població infantil. A això ve a afegir-se una tendència
demogràfica decreixent així com dades preocupants en fracàs i abandonament escolar.
Els nens importen, el seu valor social va molt més enllà de l’àmbit domèstic, són un
assumpte de les seves famílies, però també de tots. Perquè sense ells no hi ha futur.
Per aquest motiu, fem una crida al conjunt de la nostra ciutadania i a tots els agents socials i
econòmics, per a que s’adhereixin a la proposta d’aconseguir un Pacte d’Estat per la Infància
que blindi els drets dels nens i les nenes.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple per
unanimitat acorda:
Primer. Expressar a través de pactoinfancia@unicef.es la nostra adhesió a la proposta de
Pacte d’Estat per la Infància.
Segon. Realitzar tots els esforços possibles per a promoure els programes d’acció per i amb
la infància i les famílies, prestant una especial atenció als col·lectius més vulnerables i en
situació de risc d’exclusió social.
Tercer. El Consell Comarcal del Ripollès es compromet a consignar les aportacions
necessàries que permetin cobrir les mancances que els i les professionals del Consorci de
Benestar Social del Ripollès detectin en la cobertura de les necessitats bàsiques dels nens i
nenes de la comarca, en situació de risc d'exclusió social.
Quart. Traslladar al Govern de Catalunya, a la mesa del Parlament i als grups parlamentaris,
el present acord, interessant la seva inclusió i aprovació, amb caràcter d’urgència, en el
primer Ple que celebrin.
Cinquè. Traslladar al Govern d’Espanya el present acord, interessant la seva aprovació.
Sisè. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons i als ajuntaments de
la comarca.
“...”
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
6.3. Moció de suport a l’esport català
Vista la moció de l’ACM, la FMC i el Consell Comarcal del Ripollès següent:
“...”
El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans necessaris
per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen un mandat
Constitucional als Poders Públics, a més d’una responsabilitat obligada de tots els qui
treballem i vetllem pel benestar comú.
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la cultura,
la integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el suport del
món municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i, actualment, és per
a la nostra societat un instrument d’equilibri i integració amb el món que ens envolta. La
pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats socials i culturals, així com a una millora
de la salut i el benestar. L’esport és un element educatiu tant per a l’esportista d’elit com per
a qui se'n serveix per mantenir-se en forma. La promoció i el desenvolupament de les
activitats esportives han de ser, i de fet són, d’interès general.
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers temps
com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a certes
accions legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies de govern. L’esport
català en el seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions, i la mateixa
Unió de Federacions i el món municipal han denunciat públicament el passat 19 de març tots
els greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu teixit associatiu i ha advertit de
les conseqüències que aquests perjudicis provocaran a curt termini.
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les federacions
estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i l’esport de
promoció; la Llei de l’exercici de les professions de l’esport que menysprea el paper de
les federacions i menysté la qualitat dels professionals federatius en l’exercici de les seves
tasques; la situació del voluntariat esportiu, que no reconeix la figura del pocket money i
obvia la realitat dels més de 400.000 voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a
dia la pràctica de l'activitat física al nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions
d’euros a l’erari públic; la supressió de l’exempció en l’Impost de Societats per a
entitats sense ànim de lucre que no ingressaven més de 100.000 euros anuals, que ara
hauran de presentar l’impost i suposarà una burocratització i un augment dels costos de
gestió de clubs i associacions que tampoc reportarà un augment de la recaptació fiscal;
l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els serveis directament relacionats amb la pràctica
esportiva i l’educació física quan aquests siguin prestats per clubs no declarats de caràcter
social, per empresaris individuals o per societats mercantils; l’exigència a participants en
proves esportives a la carretera, tals com els triatlons o les curses ciclistes, d’una
assegurança per Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per a la conducció de
vehicles a motor fixada en un mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la recent
modificada Llei de costes, que amenaça amb no solucionar la problemàtica dels clubs
nàutics de platja catalans tan arrelats al territori, tot exigint que assumeixin uns costos de
remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la realitat dels esports
nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha establert uns deures i obligacions
d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que això provoca en entitats petites
en què els seus col·laboradors són únicament voluntaris que treballen de forma altruista pel
foment de la pràctica esportiva.

Telèfon i fax 972 701 901 – ajuntament@lesllosses.cat – CIF P-1710300C – www.ddgi.cat/llosses

L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en definitiva, un greu
perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i desaparèixer per passar a
estructures submergides al marge de qualsevol regulació esportiva.
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector esportiu
català, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Les Llosses a l’esport català en el seu
conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes, voluntaris,
clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i
la mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada Llicència
Única.
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional dels
tècnics, instructors i entrenadors federatius.
Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket money en
la regulació del voluntariat esportiu.
Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de l’Impost de
Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els següents
requisits:
“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no superin
els 2.000 euros anuals.
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.”
Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% sobre
l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que practiquin
esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin directament relacionats
amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per particulars, empreses o clubs no
reconeguts com de caràcter social.
Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes,
proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003, de 21
de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en quant assegurança per danys i
responsabilitat civil dels esportistes participants en proves esportives en carretera, quan
aquests no impliquin la conducció de vehicles a motor.
Vuitè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels clubs
nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques esportives, socials i
culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives permanents a la platja.
Novè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats de la
Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats sense ànim de
lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals.
Desè.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent la
campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix, que
posen en risc la seva continuïtat.
Onzè.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la Secretaria
General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al Consejo
Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Esportiu, a la Unió de Consells
Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.

8

AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26; Km. 181,6
17512 Les Llosses
2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i a les associacions ACM i FMC
per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
6.4. Moció per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació
de l’administració pública
El passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a l’impuls de la incorporació de
clàusules socials en la contractació de l’Administració Pública Local, en compliment de la
Resolució 577/X del Parlament de Catalunya que va instar el Govern de la Generalitat a
establir acords per tal d’impulsar l’aplicació de les clàusules socials a la contractació pública
de la resta d’administracions catalanes.
Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un caràcter
estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques d’interès general,
l’administració catalana treballa per a l’extensió de la utilització de les clàusules contractuals
de caràcter social, de conformitat també amb la quarta generació de Directives europees
aprovades el mes de febrer de 2014.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció 1/2014, de 9 de
gener, de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública per a l’increment de la
transparència i l’optimització dels procediments de contractació pública, i a través de
diverses actuacions i instruments específics, ha determinat i fomentat la incorporació de
clàusules socials en els expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i dels ens que integren el seu sector públic.
Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar aspectes socials en
la seva contractació, com a administració més propera a la ciutadania, en el marc de les
accions públiques de foment de l’ocupació, de les accions positives de gènere i de les accions
positives per a persones que integren algun dels col·lectius més desfavorits.
Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquest ajuntament amb la progressiva
incorporació de les clàusules contractuals de caràcter social en els expedients de contractació
que s’hi porten a terme.
El Ple de l’Ajuntament de les Llosses,
ACORDA:
Primer.- Adoptar el compromís d’incorporar, sempre que sigui possible, clàusules socials en
els expedients de contractació pública i col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, les
entitats municipalistes i els altres ens locals en la difusió i l’impuls del seu ús per les
administracions públiques.
Segon.- Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la Guia per a la
inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, aprovada per la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que se’n
facin.
Tercer.- Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC).
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Assumptes urgents
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7.1. Reglament de l’Ajuntament de Campdevànol sobre la Font del Carol
S’ha rebut un certificat de Ple de l’Ajuntament de Campdevànol sobre modificacions
del Reglament de la Font del Carol.
L’Ajuntament de les Llosses no té cap reglament. El secretari demanarà còpia del
Reglament de Campdevànol per estudiar si pot ser útil pel nostre municipi
El Ple en queda assabentat
7.2. Pla Especial d’Inversions Sostenibles 2015 i propers plens
Es fa saber als membres del Ple que s’ha de decidir l’actuació a presentar al PEIS
2015 abans del 30 de juny.
Tenim Ple previst pel dia 10 de juny per aprovar l’acta de la sessió anterior on ja s’ha
d’haver decidit el PEIS 2015.
El dia 13 a les 12:00 hi ha previst el Ple de Constitució del nou consistori.
El dia 25 de juny es pot fer el Ple d’Organització de la propera legislatura .
El Ple en queda assabentat
8. Precs i preguntes
No n’hi ha.
I com que no hi ha més temes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data
dalt consignats.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

Vist i plau,
Alcalde president,

Josep Ruiz i Muñoz

David Serrat i Soldevila
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