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. 8/2014
Caràcter: ordinària
Dia: 31 de juliol de 2014
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 23:45
Lloc: Sala de Plens

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, funcionària interina 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, segon
trimestre, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
6. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de les Llosses corresponent a
l'exercici econòmic de 2013
7. Distribució de l’assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2013,
dins el capítol per a la prestació supramunicipal de serveis.
8. Distribució de l’assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2014,
dins el capítol per a la prestació supramunicipal de serveis.
9. Acceptació d’ herència del Sr. Pedro Sirvent i Prim
10. Ratificació del Decret d’Alcaldia de Contracte menor de l’entorn de la Sala Polivalent
11. Informacions d’alcaldia
12. Mocions:
12.1.Moció de l’Ajuntament de Molló en relació a la cobertura de telefonia mòbil al municipi.
12.2.Moció del Consell d’Alcaldes del Ripollès en relació a sol·licitar la gratuïtat del
desplaçament per a l’alumnat d’ensenyament obligatori resident al municipi on està ubicat
el centre escolar.
12.3. Moció de suport a la proposta de resolució en favor de l’acte pel dret a decidir dels
electes locals de Catalunya.
13. Assumptes urgents
14. 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 les actes de les sessions anteriors
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovació de l’Acta del Ple núm. 6, de la sessió ordinària de 29 de maig de 2014.
2. Aprovació de l’acta del Ple núm. 7 de la sessió extraordinària de 6 de juny de 2014.
La proposta s’aprova per unanimitat sense esmenes.
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2. Correspondència i despatx oficial
Núm.
Ple
1
2

5
6
7
8
9

Data
Assumpte
23-05 - ACA autorització treballs recuperació camí ral zona de la Planassa
04-06 - Diputació de Girona. Notificació atorgament subvenció amb destí a les millores de
l’entorn de la Sala Polivalent. Termini justificació 30/11/2015.
06-06 - Consell Comarcal del Ripollès. Dictamen Consell Alcaldes sobre gratuïtat desplaçament
per alumnes d’ensenyament obligatori resident al municipi on està ubicat el centre
escolar
14-06 - Diputació de Girona. Notificació atorgament subvenció de 662,75 € amb destí a noves
tecnologies.
16/06 - Sindicatura de comptes. Recordatori Compte General 2013.
16/06 - Ajuntament Castell de l’Areny. Aprovació inicial del Ple Especial del Catàleg de masies
16/06 - ST Carreteres. Autorització de pròrroga per obres de l’àrea de residus de Matamala.
20/06 - DAAR. Despeses sumptuàries àrea de caça.
11/07 - Turisme. Han efectuat la inscripció de l’habitatge d’ús turístic de la Plana

11

17-07 - Agència Tributària. Desestimació recurs presentat expedient d’Ahmed El Ouardi.

12

08-07 - DGTurisme. Obligació per part de l’ajuntament si fa publicitat d’empreses turístiques
d’exhibir el número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.

13

19-07 - Adhesió de l’Ajuntament a la setmana de la mobilitat

3
4

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ple
1
2
3
4
5
6
7
8

Data
28-5
2-6
2-6
3-6
9-6
11-6
23-6
2-7

Assumpte
-Autorització pagament desplaçament alcalde a Barcelona: import 43,90 €
-Llic. obr. Façana el Cremat
-Llic. obres canviar 2 cabirons coberta i reforç plantes Atalaia de Llimós
-Assabentat inici activitat habitatge ús turístic al mas la Plana
-Llic. obres menors dipòsit aigua soterrat a la finca la Parera
-Llic. obres menors reforma per botiga i obrador al mas el Lladré
-Autorització al CCR per a contractar i realitzar obres de manteniment al camí de la Riba-Auró i Estiula dins el 2014.
-Assabentat inici activitat turisme rural al mas el Bach

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de la relació de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària
-

Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació

F/2014/7 bis: factura 51 per import de 22,87 €
F/2014/8: factures 52 a la 55, per import de 581,29 €
F/2014/9: factures 58 i 59, per import de 104,06 €
F/2014/10: factures 56, 62 i 64, per import de 496,95 €
F/2014/11: factura 50, per import de 99,00 €
F/2014/12: factura 61, per import de 50,82 €
F/2014/13: factura 57, per import de 328,94 €
F/2014/14: factures 48,49 i 65, per import de 685,99 €
F/2014/15: factura 66, per import de 22,87 €
F/2014/16: factures 63, 70, 71, 72 ,73 i 78 per import de 736,24 €
F/2014/17: factures 74 i 75, per import de 95,93 €
F/2014/18: factura 68 per import de 239,32 €
F/2014/19: factura 60, per import de 488,87 €
F/2014/20: factura 80 per import de 22,87 €
F/2014/21: factures 67 i 69 per import de 701,86 €
F/2014/22: factures de la 82 a la 86, per import de 684,17 €
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-

Relació
Relació
Relació
Relació

F/2014/23:
F/2014/24:
F/2014/25:
F/2014/26:

factures 87 i 88, per import de 644,12 €
factures 89 i 90 per import de 88,68 €
factures 76,77 i 79 per import de 471,55 €
factura 91, per import de 299,48 €

El Ple en queda assabentat
5. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució corresponent al segon
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.
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
segon 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
Entidad: 09-17-096-AA-000 Llosses (Les)
Ingreso no financiero: 194.249,81
Gasto no financiero: 192.200,00
Capac./Nec. Financ. Entidad: 2.049,81
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local: 2.049,81
Objetivo en 2014 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan
Económico Financiero aprobado: 359.850,00
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 2º Trimestre Ejercicio 2014
Entidad: 09-17-096-AA-000 Llosses (Les)
Gasto computable Liquid.2013(GC2013)I(1): 182.794,84
(2) =(1)*(1+TRCPIB): 185.536,76
Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.2014 (IncNorm2014)III(3): 0,00
Gastos Inversiones financieramente sostenibles (4): 0,00
Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)+(4): 185.536,76
Gasto computable Previsión Liquidación 2014 (5): 167.200,00
Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2013?: No
Gasto computable límite para el ejercicio 2014 previsto en el PEF: 197.274,36 €
Telèfon i fax 972701901
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Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014" (6)-(5): 18.336,76 €
Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2014 PEF vigente" y el "Gasto computable Pto.2014"
(6): 30.074,36 €
- Lim. PEF
% incremento gasto computable 2014 s/ 2013: -8,53 %
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
Entidad: 09-17-096-AA-000 Llosses (Les)
Deuda a corto plazo: 0,00
Deuda viva al final del período. Operaciones con Entidades de crédito: 20.017,38
Total Deuda viva al final del período: 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 2º 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 Administraciones Públicas de esta
Corporación:
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. que contempla el Plan Económico Financiero
aprobado.
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 10 de juliol de 2014.
El Ple en queda assabentat
6. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de les Llosses corresponent a
l'exercici econòmic de 2013
Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2013, 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. 109 de data 9 de juny de 2014.
Es proposa al Ple l’ adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Les Llosses corresponent a l'any 2013 en la
forma en què ha estat presentat i retut.
2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2013 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 2013 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
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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 s’aprova per unanimitat
7. Distribució de l’assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2013,
dins el capítol per a la prestació supramunicipal de serveis.
Vista la Resolució GRI/1002/2014, de 9 de maig, publicada al DOGC núm. 6622, per la
qual s’aprovà la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos
de la Generalitat de Catalunya, integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya,
tram supramunicipal, any 2013.
La participació dels municipis inclou dos capítols:
a) Capítol de lliure disposició que ascendeix a 40.342,32 euros
b) Capítol per a la prestació supramunicipal de serveis, que ascendeix a 1.809,02 euros.
El capítol per a la prestació supramunicipal, l’Ajuntament pot destinar -la, en la seva
totalitat o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals hi participi,
que tinguin la consideració d’ens locals i constin formalment inscrites en el Registre
d’ens locals de Catalunya, del Departament de Governació i Administracions Públiques.
Es proposa adoptar els acords següents:
1. Distribuir l’assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya any 2013, dins el
capítol per a la prestació supramunicipal de serveis i fins a l’esgotament de l’import,
segons l’ordre de prioritat següent:
1r. Consorci per a la Protecció dels Espais d’Interès Natural del Ripollès, 116,40 €.
2n. Consorci Alba-Ter: 347,81 €
3r. Consorci Ripollès Desenvolupament: 890,33 €
4t. Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès amb destí a la gestió de la residència els
Tells: 454,48 €.
2. Comunicar-ho a Intervenció i Tresoreria a l’efecte corresponent.
3. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals per
tramitació telemàtica EACAT facultant Secretaria per a la seva diligenciació.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Distribució de l’assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2014,
dins el capítol per a la prestació supramunicipal de serveis.
Vista la Resolució GRI/1178/2014, de 23 de maig, publicada al DOGC núm. 6634, per la
qual s’aprovà la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos
de la Generalitat de Catalunya, integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya,
any 2014.
Vist que de conformitat amb l’article 46 de la Llei 1/2014, de 27 de gener de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2014, la participació dels municipis inclou dos capítols
a) Capítol de lliure disposició que ascendeix a 39.888,77 euros
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b) Capítol per a la prestació supramunicipal de serveis, que ascendeix a 1.820,39 euros.
El capítol per a la prestació supramunicipal, l’ajuntament pot destinar -la, en la seva
totalitat o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals hi participi,
que tinguin la consideració d’ens locals i constin formalm ent inscrites en el Registre
d’ens locals de Catalunya, del Departament de Governació i Administracions Públiques.
Es proposa adoptar els acords següents:
1. Distribuir l’assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya any 2014, dins el
capítol per a la prestació supramunicipal de serveis i fins a l’esgotament de l’import,
segons l’ordre de prioritat següent:
1r. Consorci per a la Protecció dels Espais d’Interès Natural del Ripollès, 116,74 €.
2n. Consorci Alba-Ter, 347,81 €
3r. Consorci Ripollès Desenvolupament, 759,36 €
4t. Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès amb destí a la gestió de la residència els
Tells, 596,48 €.
2. Comunicar-ho a Intervenció i Tresoreria a l’efecte corresponent.
3. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals per
tramitació telemàtica EACAT facultant Secretaria per a la seva diligenciació.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Acceptació d’ herència del Sr. Pedro Sirvent i Prim
Vist l’escrit de la Notaria i el testament del Sr. Pedro Sirvent i Prim que deixa com hereu
universal l’Ajuntament de les Llosses;
Per unanimitat s’aprova
1. Acceptar la herència del causant a benefici d’inventari
2. Facultar l’Alcaldia, Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila tant àmpliament com en Dret sigui
necessari per a la formalització de l’acceptació d’herència així com per dictar les resolucions que
siguin necessàries fins a la finalització de l’expedient.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. Ratificació del Decret d’Alcaldia de d’aprovació del projecte d’obra i aprovació de
la delegació de la contractació de l’entorn de la Sala Polivalent.
Vist el Decret d’Alcaldia del tenor literal següent:
“...”
Resolució d’Alcaldia. Contracte menor d’obra de millores de l’entorn de la Sala Polivalent
Vist el projecte dels serveis tècnics municipals de juliol de 2014, de Millores de l’entorn
de la Sala Polivalent, per import de 24.501,73 € més IVA per 5.145,36 € que suposa un
total de 29.647,09 €;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la
partida del pressupost vigent 151/60900 i l’informe de Secretaria que consta a
l’expedient;
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Vista la regulació del contracte menor als articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’octubre
de Contractes del sector públic;
Resolc:
1.
2.
3.
4.

Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu titulat Millores de l’entorn de la Sala
Polivalent, la MV del qual ja va ser aprovada en data de 28 de març de 2014.
Demanar ofertes a tres empreses capacitades per l’execució de l’obra i atorgar un
termini de 10 dies per tal que les puguin presentar.
Donar-ne compte a Intervenció i Tresoreria
Donar compte d’aquest Decret per la seva ratificació, en la primera sessió plenària
que se celebri.

L’alcalde. David Serrat i Soldevila. En dono fe. El secretari. Josep Ruiz i Muñoz.
Les Llosses 18 de juliol de 2014
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Ratificar aquest Decret en tots els seus termes.
2. Publicar l’anunci d’aprovació del projecte al BOP de Girona.
3. Delegar a l’Alcaldia la competència per a la tramitació de l’expedient de licitació,
inclosa l’adjudicació i la resta d’actuacions necessàries per a la finalització dels
expedients.
4. Publicar la delegació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al taulell d’anuncis
de la corporació i al web municipal.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Informes d’Alcaldia
L’alcalde mostra a la resta de regidors els Cartells de la Riera de Merlès per tal de senyalitzar
l’entorn de protecció.
Els assistents trien dos models de cartells i acorden el lloc d’ubicació.
12. Mocions
12.1.Moció de l’Ajuntament de Molló en relació a la cobertura de telefonia mòbil al
municipi.
Vista la moció de l’Ajuntament de Molló següent:
“...”
Des del mes de maig de 2013 els usuaris de telefonia mòbil de Movistar (veu i dades)
del municipi de Molló han notat molts problemes de cobertura. Tot i les trucades
realitzades per aquest Ajuntament al telèfon d'atenció al client per a empreses
900101010 de Movistar i al telèfon específic per a ajuntaments de la companyia, així
com diverses converses amb el Sr. Miquel Lupiañez (EPE Servicios Masivos Gi III
(Mant.)), no s'ha solucionat el problema.
Al nostre municipi tenim dos repetidors de telefonia mòbil (ubicats a la Casa de la Vila i
al Serrat de la Perdiu a Fabert) que proporcionen cobertura de la companyia Movistar a
gairebé el 100% del terme municipal. Aquests repetidors no proporcionen cobertura 3G
a data d'avui. Només en alguns pocs punts del poble de Molló, que agafen cobertura de
l'antena de Sant Antoni de Camprodon, es possible connectar-se amb 3G sense cap
tipus de problema.
En períodes estivals, en el que la població al nostre municipi i en general a la Vall de
Camprodon, arriba a triplicar-se, genera un col·lapse de les comunicacions telefòniques
mòbils, i provoca que el tràfic de dades sigui gairebé nul, així com que sigui impossible
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establir una trucada de veu a un mòbil (moltes vegades salta la bústia de veu, i arriben
els missatges de trucada perduda al cap d'unes hores al mòbil receptor de la
trucada...).
L’Ajuntament de Molló, després de diverses queixes per escrit i per telèfon a la
companyia Movistar per la baixa qualitat del servei de veu (en èpoques de vacances) i
de dades (durant tot l’any), per la manca de cobertura 3G (el que fa impossible fer ús
de les dades), i pels talls de cobertura que es produeixen darrerament deixant sense
telefonia mòbil als seus clients més de 24 hores, sense que la companyia hagi aportat
cap solució ni hagi millorat la cobertura, ha decidit presentar aquesta moció
acompanyada de signatures de clients de la companyia de telefonia mòbil Movistar
descontents amb el servei que ofereix.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció de l’acord
següent:
1. Manifestar públicament el descontentament de l’Ajuntament de Molló amb el tracte i
el servei que la companyia Movistar ofereix al nostre municipi.
2. Fer arribar una queixa formal a la direcció de la companyia, acompanyada de les
gairebé 200 signatures de clients de la companyia, per a la seva deguda constància.
3. Comunicar-ho a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
de la Generalitat de Catalunya.
4. Comunicar-ho a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions.
5. Fer arribar aquesta moció a l’ACM, FMC i LOCALRET per a la seva presa en
consideració i al Consell Comarcal del Ripollès per si li vol donar suport.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Fer constar el malestar de l’Ajuntament de les Llosses pels greuges que pateix el
municipi de les Llosses en els molt deficients serveis de telefonia fixa i mòbil per part
de la companyia Movistar.
3. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Molló per a al seva deguda constància
4. Trametre aquest acord a Movistar, a LOCALRET i a la Direcció General de
Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
12.2. Moció del Consell d’Alcaldes del Ripollès en relació a sol·licitar la gratuïtat del
desplaçament per a l’alumnat d’ensenyament obligatori resident al municipi on està
ubicat el centre escolar.
Vista la moció del Consell d’Alcaldes del Ripollès següent:
“...”
DICTAMEN PREVI SOBRE LA MOCIÓ PER A SOL·LICITAR LA GRATUÏTAT DEL
DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT OBLIGATORI RESIDENT AL
MUNICIPI ON ESTÀ UBICAT EL CENTRE ESCOLAR
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En determinades zones de Catalunya, com és el cas del Ripollès, es dóna la situació
d’alumnes d’ensenyament obligatori que, tot i estar escolaritzats en el seu municipi de
residència, han d’efectuar desplaçaments importants, tant en distància com en temps,
per assistir a l’escola. Molt sovint aquests desplaçaments són d’una envergadura
similar, o fins i tot major (en alguns casos se superen els 15 quilòmetres), als que
realitzen alumnes que resideixen en un municipi diferent al que està ubicat el centre
escolar. A més, és important destacar que molts d’aquests desplaçaments s’han de
realitzar, totalment o parcialment, per camins rurals i això comporta que, en cap cas,
es pugui disposar de transport escolar col·lectiu. També cal tenir present que
determinats desplaçaments, tot i no ser de molta distància, no es pot plantejar fer-los a
peu perquè discorren per trams de carretera i es podria veure afectada la seguretat de
l’alumnat.
Si bé la normativa aplicable només garanteix la gratuïtat del desplaçament de l’alumnat
que resideix en un municipi diferent del que s’ha d’escolaritzar, no és menys cert que
aquesta normativa també permet que es puguin equiparar ambdues situacions. De fet,
temps endarrere, a la pràctica, aquesta equiparació ja es produïa. Cal entendre que
l’equiparació es realitzava en base al reconeixement que, d’altra manera es produïa, tot
i que no de dret sí de fet, un clar greuge comparatiu.
És fàcil entendre que aquest rigor en l’aplicació de la normativa, en el sentit de només
garantir la gratuïtat del desplaçament de l’alumnat resident en un municipi diferent del
que està escolaritzat, estigui motivat per l’actual conjuntura econòmica. Aquesta
situació que està comportant un esforç complementari per a les administracions també
el comporta per a les famílies, just en el moment que, precisament resulta més
complicat.
Cal afegir, a més, que l’esforç complementari d’aquestes famílies, de cara al curs
vinent, encara serà major si es té en compte que, per aplicació dels criteris dictats pel
Departament d’Ensenyament per a l’atorgament d’ajuts de menjador, serà molt
freqüent que el cost que hagin de suportar per l’ús del servei de menjador s’incrementi
substancialment. I aquesta, en el seu cas, no es una qüestió gens menor si es té en
compte que la despesa és ineludible, precisament per la distància de l’escola al seu
domicili.
Així, és relativament fàcil que es doni la situació, per exemple, d’una família de quatre
membres amb una renda mensual bruta de 1.175,12 € i amb dos fills escolaritzats que,
entre menjador i transport hagi de suportar un cost mensual de
291,38 € , el que implica gairebé un 25% de la seva renda. Per sota d’aquest llindar la
situació es complica encara més perquè, tot i tenir dret a ajuts de menjador i/o
desplaçament, el nivell de renda disponible és encara més baix.
En el supòsit de l’exemple, si la família no s’hagués de fer càrrec del desplaçament, la
despesa seria equivalent aproximadament al 20% de la seva renda.
Per tot l’exposat, es proposa al Consell d’Alcaldes emetre dictamen favorable sobre els
acords següents:
Primer. Demanar al Departament d’Ensenyament l’equiparació de tractament, pel que fa
al desplaçament, entre l’alumnat resident fora del municipi on està ubicat el centre
escolar i el que, residint al mateix municipi, té el domicili a una distància considerable
de l’escola.
Segon. Subsidiàriament, demanar al Departament d’Ensenyament la gratuïtat del
desplaçament pels alumnes d’ensenyament obligatori residents al municipi on estan
escolaritzats pels casos en què han d’assumir la totalitat del cost del menjador escolar i
que, per la distància entre el centre escolar i el seu domicili, necessàriament han
d’utilitzar el servei escolar de menjador.
Tercer. Comunicar aquests acords als ajuntaments de la comarca del Ripollès, a la
Diputació de Girona i als consells comarcals de muntanya i els de la demarcació de
Girona
Telèfon i fax 972701901
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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 Departament d’Ensenyament i al Consell Comarcal del
Ripollès.
La proposta s’aprova per unanimitat
12.3 Moció de suport a la proposta de resolució en favor de l’acte pel dret
a decidir dels electes locals de Catalunya.
Vista la moció de l’ACM següent:
“...”
Els Ajuntaments són la representació més genuïna, a l’escala local, de la voluntat
popular. Expressen i canalitzen les necessitats de tots els ciutadans de benestar,
d’igualtat, de justícia i de llibertat. Ho fan en la defensa concreta dels drets més
elementals que s’expressen en la quotidianitat i ho fan canalitzant les aspiracions
col·lectives, definint horitzons, proposant drets i valors.
Els Ajuntaments de Catalunya sempre conscients d’aquesta representació han tingut un
paper determinant en l’impuls i la defensa de l’autogovern i han expressat
reiteradament el seu compromís amb les aspiracions col·lectives de Catalunya com a
nació.
Des de la representació territorial dels governs locals, poble a poble i ciutat a ciutat,
per tots els racons del país, en un mosaic de 947 municipis els Ajuntaments han fet
sentir la veu dels ciutadans i ciutadanes inequívocament compromesos amb
l’autogovern.
Ho han fet en tots els moments històrics que han suposat cruïlles decisives per a la
definició del futur del país.
Va ser així amb la Mancomunitat la llei que la va fer possible i els primers projectes
d’Estatut; també va ser així en el tombant de la Dictadura cap a la Segona República
amb l’impuls decidit de l’Estatut de 1931-1932 i també ho van ser després de la
Dictadura franquista amb les eleccions municipals de 1979 impulsant un ampli procés
de desenvolupament de l’autonomia local i dels principis de l’autogovern recollits
genèricament en el pacte de la transició i concretats a l’Estatut de 1979.
Ara, passada la primera dècada del segle XXI, Catalunya s’encara a un nou tombant
decisiu. Les retallades successives de l’Estatut d’Autonomia de 2006 i la seva pràctica
liquidació després de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 ens situen davant
d’una pràctica ruptura d’aquell pacte de 1975-1979.
Arribats a aquest punt els Ajuntaments de Catalunya manifesten i proclamen que l’únic
camí possible en defensa de les llibertats individuals i col·lectives dels catalans i les
catalanes és escoltar la veu del poble. És la consulta als ciutadans i ciutadanes sobre la
seva voluntat pel que fa a les relacions i a l’encaix entre Catalunya i Espanya. Una
consulta sobre el futur, sobre el país que volem i sobre el país que necessitem.
I per tot això afirmem:
Primer.-Els municipis de Catalunya ens reafirmem en els valors del municipalisme i del
catalanisme polític com el camí per satisfer i donar resposta a les necessitats més
peremptòries i els anhels més profunds dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.
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Segon.- Els Ajuntaments de Catalunya afirmem que el dret a decidir, que la consulta
als ciutadans, és el punt de trobada de tota la ciutadania, en una actitud de radicalitat
democràtica, per a escoltar la veu del poble, donar la veu al poble i definir amb llibertat
el país que volem .
Tercer.- Els Ajuntaments de Catalunya ens comprometem a la celebració de la consulta
i a facilitar-ne el seu desenvolupament legal en els termes que proposi el Parlament de
Catalunya.
Quart.- Enviar aquesta moció a tots els ens locals de Catalunya, i convidar a tots els
electes i ex-electes locals a l’acte del proper 12 de juliol a la ciutat de Girona, i a signar
el manifest l’hora de decidir (http://www.elpuntavui.cat/l-hora-de- decidir.html).
“...”
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’ACM, per a la seva deguda constància i a l’efecte
corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat
13. Assumptes urgents
No n’hi han
14. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Sala proposa que es faci arribar un escrit a direcció General de Carreteres per tal
que senyalitzin degudament la prohibició de circular vehicle llargs (12 metres) per la C26. Així s’evitaran accidents com el que ha succeït recentment que un camí llarg fa més
d’un mes que està travessat a la carretera.
Els assistents es mostren d’acord amb la iniciativa.
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
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