AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses
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
Excusa: Sr. Jordi Coll i Capdevila

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 6/2014
Caràcter: ordinària
Dia: 29 de maig de 2014
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 24:00
Lloc: Sala de Plens

Assisteixes la Sra. Sandra Porcel i Cano, comissionada com interventora pel
XALOC de la Diputació de Girona i
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 pel XALOC en
funcions de Secretaria.
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 des de la darrera sessió plenària
Donar compte de la tramesa de l‟informe d‟execució del pressupost de 2014, primer
trimestre, al Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques
6. Aprovació de la Festes Locals de 2015
7. Mocions:
7.1.Moció de suport a la continuïtat de la Cooperació Municipal al Desenvolupament
a Catalunya i de rebuig a la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de
l‟Administració Local LRSAL
7.2.Moció dels Ajuntaments contra l'aplicació de la “Llei Wert”
7.3. Moció en defensa del Dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària
del seu embaràs
8. Assumptes urgents
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 anterior
Es proposa al Ple:
1. Aprovació de l‟Acta del Ple núm. 4, de la sessió ordinària de 27 de març de 2014.
2. Aprovació de l‟acta del Ple núm. 5 de la sessió extraordinària de 29 d‟abril de 2014.
La proposta s‟aprova per unanimitat sense esmenes
2. Correspondència i despatx oficial
Es dóna compte al Ple dels assumptes més rellevants rebuts a l‟Ajuntament des del darrer Ple
següents:
Núm.
Ple

Data

Assumpte
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1
2
3
4
5
6
7
8

15-4
15-4
16-4
14-5
20/05
21/05
21/05
22/05

- Comunicació obres a la C-26 des del 23 d‟abril
- Notificació cessió desfibril·lador mòbil
- Notificació Pla especial inversions sostenibles any 2014
- Aprovació programa conservació lleres. Tram 400 m la Farga de Bebié
- Inscripció al Registre de Turisme de Catalunya Mas Moreta
- Sindicatura ens demana Memòria de Compte General 2012 en PDF
- Diputació de Girona: estat prestació serveis obligatoris
- Sindicatura de Comptes: tramesa informe indicadors financers i pressupostaris

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte del Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ordre
Ple
1

Data

Assumpte

28-3-2014

2
3
4
5
6
7
8
9

1-4-2014
3-4-2014
9-4-2014
23-4-2014
24-4-2014
30-4-2014
7-5-2014
8-5-2014

10
11

23-5-2014
28-5-2014

Destí i aprovació MV del programa de Cooperació Econòmica i Cultural 2014 de
la Diputació de Girona.
Nomenament funcionària interina
Llic. obres. menors per piscina al Bac
Aprovació càrrec executiva llic. obres el Molinot
Assabentat pas 15 de juny cursa BTT Probike Team
Assabentat inici activitat habitatge d‟ús turístic al Mas Moreta
Adjudicació contracte menor àrea aportació residus
Assabentat activitat ramaderia extensiva de bestiar equí a la finca de Bufatals
Assabentat canvi de titular activitat ramaderia extensiva de la finca de
Carbonell.
Assabentat pas de la marxa BTT Marxa BTT Osona Límits 2014. Data 6-9-14
Sol·licitud subvenció extraordinària –PEIS- Diputació de Girona

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària
Es dóna compte al Ple de les relacions de factures aprovades per resolucions d‟Alcaldia des de la
darrera sessió plenària:
-

Relació F/2014/6: factures de la 34 a la 35 per import de 3.025,32 €
Relació F/2014/7: factures de la 36 a la 40 per import de 1.113,84 €

El Ple en queda assabentat
5. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució corresponent al primer
trimestre del pressupost de 2014 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 dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc
d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d‟un any respecte de l‟anterior,
no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de
l‟economia espanyola, essent el límit màxim per aquest exercici de l‟1,5%.
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 ajustaran la despesa pública
per tal de garantir que quan es tanqui l‟exercici no s‟incompleixi el principi d‟estabilitat
pressupostària.
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Així mateix, l‟article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d‟aprovar un
pla econòmic financer en cas que s‟incompleixi l‟estabilitat pressupostària, l‟objectiu de
deute públic o la regla de la despesa, i que aquest ha d‟ésser aprovat pel plenari de la
corporació i tramès a l‟òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat de
Catalunya), per a la seva aprovació i seguiment.
Es per tot 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 2014, el contingut del
qual és el següent:
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo
Administración Pública (En el caso de que la Entidad esté sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no
Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Ingreso
Gasto
Ajustes
no
no financiero propia Entidad
financiero

Entidad
09-17-096-AA-000
Llosses (Les)

302.432,99

295.732,99

Ajustes por
operaciones
internas

0,00

Capac./Nec.
Financ.
Entidad

0,00

6.700,00

6.700,00

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 1º Trimestre
Ejercicio 2014

Entidad
09-17-096-AA-000 Llosses
(Les)
Total de gasto
computable

Gasto
computable
Liquid.2013
(GC2013)I
(1)

Aumentos/
disminuciones
(art. 12.4)
Gastos
(2)
Pto.2014
inversiones
Límite de la
=(1)*(1+TRCPIB) (IncNorm2014)III financieramente
Regla Gasto
II
(3)
sostenibles (4) (5)=(2)+(3)+(4)

Gasto
computable
Previsión
Liquidación
2014
(5)

182.794,84

185.536,76

0,00

0,00

185.536,76

168.850,81

182.794,84

185.536,76

0,00

0,00

185.536,76

168.850,81

¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2013?V

SI
NO

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014" (6)-(5)
% incremento gasto computable 2014 s/ 2013

16.685,95
-7,63

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO.

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado
Deuda viva a 31-12-2014
Entidad

09-17-096-AA000 Llosses
(Les)
Total
Corporación

Deuda a
corto plazo

Emisiones de
deuda

Operaciones
con
Entidades de
crédito

Factoring
sin
recurso

Avales
Otras
Con
Total Deuda
ejecutados - operaciones Administraciones
viva
reintegrados de crédito Públicas (FFPP) a 31-12-2014

0,00

0,00

20.017,38

0,00

0,00

0,00

0,00

20.017,38

0,00

0,00

20.017,38

0,00

0,00

0,00

0,00

20.017,38

Nivel Deuda Viva

20.017,38

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

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados
financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de
esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2014.
Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de
cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que
el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector
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Administraciones Públicas de esta Corporación:
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Cumple el objetivo de Regla del Gasto.
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 7 de maig de 2014.
La interventora explica la proposta
El Ple en queda assabentat.
6. Aprovació de les Festes Locals de 2015
Vist l‟article 37.2 ET sobre les dues festes locals de les catorze festes anuals, en relació
al Decret 177/1980, de 3 d‟octubre, que estableix la competència del conseller
d‟Empresa i Ocupació per aprovar-les a proposta de l‟Ajuntament;
Atès que segons disposa l‟Ordre EMO/133/2014, de 14 d‟abril, per la qual s‟estableix el
calendari oficial de festes laborals a Catalunya, per a l‟any 2015, dos dies es fixaran a
proposta dels Ajuntaments;
Atès que l„art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que les dues
festes locals han de ser aprovades pel Ple de l‟Ajuntament;
Es proposa al Ple l‟adopció dels acords següents:
1. Aprovar la proposta de fixar en caràcter de festes locals del municipi de Les Llosses el
dies: el dia 5 de gener i el 7 de desembre de 2015 per què siguin incorporades al
calendari laboral de l‟any 2015.
2. Comunicar aquest acord al Departament d‟Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
La proposta s‟aprova per unanimitat.
7. Mocions:
7.1. Moció de suport a la continuïtat de la Cooperació Municipal al Desenvolupament a
Catalunya i de rebuig a la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local LRSAL
Vista la moció de l‟ACM següent:
“...”
Des de l‟ACM volem fer un reconeixement públic de la trajectòria i el valor de la cooperació
municipal que des de fa més de 25 anys ha dedicat recursos públics a la cooperació al
desenvolupament com a resposta a les demandes inicials de la ciutadania de destinar el 0‟7%
del PIB a la cooperació amb els països del Sud.
En aquest sentit, podem afirmar que la cooperació municipal catalana ha estat durant molt anys
pionera a nivell europeu i àdhuc mundial de com, des de la pròpia autonomia local, calia
realitzar actuacions per combatre els desequilibris i desigualtats entre els països del Nord i els
del Sud. També cal destacar que des de les administracions locals s‟han impulsat diferents
iniciatives internacionals del món local per promoure els agermanaments i les xarxes de ciutats
en tots els àmbits.
La cooperació municipal catalana s‟empara entre d‟altres normatives, en la Carta Europea
d‟Autonomia Local del 15 d‟octubre de 1985 ratificada per l‟Estat espanyol l‟1 del març del 1989,
en el seu article 10.3 estableix que “les entitats locals poden, en les condicions eventualment
previstes a la llei, cooperar amb les entitats d‟altres Estats”.
Igualment, els Estatuts
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d‟Autonomia de Catalunya de l‟any 1979 i de 2006, com a normes institucionals bàsiques
regulen les competències exclusives en règim local de la Generalitat de Catalunya.
De caire sectorial, estatal tant la Llei 23/1988 de 7 de juliol de Cooperación Internacional para
el Desarrollo regula a l‟article 20 que “la cooperació al desenvolupament que realitzen les CCAA
i les entitats locals és expressió solidària de les respectives societats” i que “l‟acció que les
esmentades entitats en la cooperació al desenvolupament es basa amb els principis d‟autonomia
pressupostària i auto responsabilitat en el seu desenvolupament i execució” com la Llei
26/2001, Llei catalana de cooperació al desenvolupament aprovada per unanimitat pel
Parlament de Catalunya el 17 de desembre, entén la cooperació al desenvolupament i la
solidaritat internacional, com a bé públic global en la realització de la qual s'ha compromès la
societat catalana. Una de les especificitats més importants del model català de cooperació que
recull aquesta Llei, és la concepció de la intervenció pública com a complementària i impulsora
de les iniciatives cíviques de solidaritat i de cooperació.
També cal esmentar diversos pronunciaments internacionals sobre el rol important i creixent del
paper dels municipis en el treball per la cooperació, la pau i els drets humans. Entre d‟altres, la
1a Conferència Europea de Ciutats i Desenvolupament (1985) en les seves conclusions es feia
“una crida a les autoritats locals perquè donin suport i estimulin els intercanvis de cooperació
Nord/Sud, junt amb les ONGD>>. A la Carta de Berlín (1992) a través del document
“Iniciatives Locals pel Desenvolupament Sostenible” i a la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat (2000), document aprovat per més de 400 ciutats a tota Europa,
entre d‟elles un centenar de catalanes, es recull la solidaritat com un dret i la cooperació
municipal com una obligació, la Declaració de París (2005) sobre l‟eficàcia de l‟ajuda es destaca
el paper de les autoritats locals en la planificació del desenvolupament.
Des de les institucions comunitàries, la Comunitat Europea (2013) publica una important
comunicació adreçada al Parlament Europeu, al Consell , al Comitè Econòmic i Social Europeu i
al Comitè de les Regions titulat Capacitació de les autoritats locals en els països socis en ares a
la millora de la governabilitat i l‟eficàcia dels resultats del desenvolupament.
L‟aprovació de la LRSAL suposa un intent de recentralització competencial de l‟Estat espanyol
que es fonamenta en una concepció centralista i uniforme, que en l‟àmbit de l‟acció exterior ens
remet a moltes dècades pretèrites, i que d‟aplicar-se suposaria una involució competencial del
model de cooperació al desenvolupament dut des de l‟àmbit local.
En aquest sentit, el Comitè Executiu de l‟ACM
Cardedeu, el 13 de maig de 2014

en la seva reunió ordinària, celebrada a

ACORDA:
Primer.- Considerar que la cooperació municipal al desenvolupament és un dels trets d‟identitat
del model català de cooperació al desenvolupament i de treball per la pau i valora positivament
la tasca duta a terme per les administracions locals en els darrers més de 25 anys de
trajectòria.
Segon.- En conseqüència expressa el seu rebuig a la Llei 27/2013 de 27 de desembre de
Racionalització i Sostenibilitat de l‟Administració Local (LRSAL) perquè tal com ha dictaminat el
Consell de Garanties Estatutàries vulnera el nostre Estatut d‟Autonomia que confereix
competències exclusives a la Generalitat en matèria de règim local, redueix les competències
locals i afecta el principi de subsidiarietat.
Tercer.- Recomanem als ens locals catalans continuar prestant la
desenvolupament des de l‟àmbit local com a competència voluntària municipal.

cooperació

al

Quart.- DIFONDRE aquest posicionament al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris, al Consell de Cooperació al Desenvolupament i al
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Cardedeu, 13 de maig de 2014
“...”
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Es proposa al Ple l‟adopció de l‟acord següent:
1. Donar suport a la moció en tots els seus termes.
2. Comunicar aquest acord a l‟Associació Catalana de Municipis
La proposta s‟aprova per unanimitat.
7.2. Moció dels Ajuntaments contra l'aplicació de la “Llei Wert”
Vista la moció de l‟ACM següent:
“...”
La “LOMCE”, coneguda també com la “Llei Wert”, és la culminació de tot un procés polític que,
emparat per la Sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, té com a objectiu trencar
el model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a les nostres escoles, compta
amb un amplíssim suport social i polític i de tota la comunitat educativa i ha aconseguit que
ningú sigui discriminat a l'escola per la llengua que parla habitualment a casa. Alhora, fa
possible que l'alumnat català, en acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui competent en
català, castellà i conegui una altra llengua estrangera.
La LOMCE entra en conflicte amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) aprovada per una àmplia
majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les competències educatives que
corresponen a la Generalitat, es basa en una concepció centralista, uniformista i autoritària de
l'estat i no resol els problemes que avui té l'educació,
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades a l'àmbit educatiu
del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el nostre model d'escola i l'aplicació de
la metodologia d'immersió quan la situació ho aconselli.
Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant al límit. L'assetjament
continuat a la comunitat educativa a la qual estan sotmeses per les contínues sentències dels
diferents tribunals creen una situació de conflicte que dificulta notablement la seva activitat
docent.
Per tot això convoca les forces polítiques i a la societat en general a donar una resposta
col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del nostre model d'escola, de
l‟educació i del futur de la nostra llengua que és garantia per al nostre futur nacional.
En conseqüència, i per tot això abans esmentat, el Ple del nostre Ajuntament, reunit en sessió
plenària
ACORDA:
Primer.- Rebutjar l'aplicació de la LOMCE i donar suport a la continuïtat del model lingüístic i
curricular de l'escola catalana que defensa tota la comunitat educativa.
Segon.- Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que tindrà lloc el 14
de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l‟escola catalana i el dret a decidir el propi model
educatiu.
Tercer.- Difondre el present acord a tota la comunitat educativa del municipi.
Quart.- Incorporar el banner de Som Escola al web municipal donant suport a la campanya en
defensa del nostre model educatiu.
Cinquè.- Enviar còpia de l‟acord a l‟Associació Catalana de Municipis i Comarques
Cardedeu, 13 de maig de 2014
“...”
Es proposa al Ple l‟adopció de l‟acord següent:
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1. Donar suport a la moció en tots els seus termes.
2. Comunicar aquest acord a l‟Associació Catalana de Municipis
La proposta s‟aprova per unanimitat.
7.3. Vista la moció de l‟Ajuntament de Malgrat de Mar, del mes d‟octubre de 2012, següent:
“...”
Moció en defensa del Dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària
del seu embaràs
La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits
socials atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb
la seva pràctica.
La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de
l'Embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de
l'Embaràs (IVE) sense causa justificada fins la 14a setmana de gestació. Un pas
endavant en el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, dret reconegut a l'article
41 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquesta llei es basa en terminis i no en
supòsits com l'anterior aprovada l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona
embarassada, presumpció de defectes del fetus i violació).
El Ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va anunciar fa
mesos que a la tardor presentarà l'esborrany de la reforma de la Llei de Salut Sexual i
Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. El missatges que ens arriben
fan preveure una retallada i una agressió envers els drets de les dones a decidir sobre el
propi cos. El Ministre del Partit Popular, juntament amb els sectors més
ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d'una dona que decideix interrompre el
seu embaràs. Una decisió difícil i meditada. Aquests mateixos, pretenen decidir sobre el
nostre cos i coartar la nostra llibertat de decisió.
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d'assegurar
que aquelles que no puguin o vulguin , per diversos motius, ser mares en aquell
moment de la seva vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu.
Una modificació de la llei, en els termes que avança el Ministre de Justícia, per restringir
l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins en condicions precàries
que posaran en risc la salut de les dones i propiciarà els viatges a països on permetin
l'IVE a terminis, només permès per a qui en pugui assu mir la despesa econòmica.
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictats morals impulsats pels
sectors ultraconservadors
Atès tot l'exposat anteriorment, el Ple de l'Ajuntament acorda el següent:
Primer. Instar al Ministeri de Justícia a la no modificació de la llei en els termes
previstos, o en qualsevol altra direcció que pugui significar una regressió en els drets de
les dones.
Segon. Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui continua
tipificada dins el Codi Penal.
Tercer. Sol·licitar la reducció de l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura
de prevenció d‟embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual.
Quart. Instar a la implantació d'un programa específic d'atenció a les dones que han
pres la decisió d'interrompre l'embaràs, doncs aquesta decisió pot tenir conseqüències
per a la pròpia dona.
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Cinquè. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència del Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia.
“...”
Vist que sembla imminent l‟aprovació de la reforma de la Llei de l‟Avortament en
perjudici del Dret i la llibertat de les Dones;
Es proposa al Ple l‟adopció de l‟acord següent:
1. Donar suport a la moció en tots els seus termes.
2. Comunicar aquest acord a l‟Ajuntament de Malgrat de Mar,
3. Comunicar aquest acord a l‟ACM i a la FMC i al Consell Comarcal del Ripollès per si
volen donar-hi suport.
La proposta s‟aprova per unanimitat.
8. Assumptes urgents
No n‟hi han
9. Precs, preguntes i mocions
No n‟hi han

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

