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

sessió plenària 4/2012

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 04/2012
Caràcter: Ordinària
Dia: 31 de maig de 2012
Hora d’inici: 22:15 hores
Hora d’acabament: 23:30 hores
Lloc: Sala de Sessions

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

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, administrativa de la corporació i secretària
delegada pel SAT del Consell Comarcal.
Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel SAT
del Consell Comarcal del Ripollès a l’ajuntament de Les Llosses.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal
forma a l'efecte de tractar els punts inclosos al següent:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, QUINA CÒPIA
S’ACOMPANYA.
El ple aprova les actes de les sessions plenàries de 29 de març i 30 d’abril de
2012.
2.- SOL.LICITUD D’INFORME A LA COMISSIÓ COMARCAL D’ACCÉS
MOTORITZAT PEL TANCAMENT DEL CAMÍ D’ESTIULA
L’Ajuntament de Campdevànol ha prohibit des d’anys enrere l’aparcament de
vehicles al llarg del camí d’Estiula per tal de facilitar el pas de vehicles
d’emergències durant la temporada d’estiu des de l’1 de juny al 30 d’octubre,
habilitant una zona d’aparcament a la zona de la Font del Carol, davant la
saturació del camí amb vehicles a motor.
Tot i l’aplicació d’aquestes mesures, l’estiu de 2011, es van produir greus fets
derivats de la massificació de la zona, amb el resultat d’accidents molts greus per
la integritat de les persones i amb incidència notable pel medi ambient a la zona
del torrent de la Cabana degut a la massiva i descontrolada afluència de visitants.
L’Ajuntament de les Llosses, vista l’experiència transmesa per l’Ajuntament de
Campdevànol, pren consciència de la necessitat de col·laboració entre ambdós
municipis amb la finalitat d’evitar, en primer lloc, que es repeteixin, amb caràcter
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habitual, tot tipus de danys personals, tal i com s’han produït fins el moment, així
com preservar el medi natural davant les greus afectacions que pateix en les dates
estivals com a conseqüència de la massificació i sobreocupació d’aquell entorn, i
facilitar el pas dels vehicles de servei públic tals com bombers, assistència
sanitària, policia, agents rurals i protecció civil.
Amb la voluntat doncs de posar fi a aquesta situació, i a proposta conjunta de
l’Ajuntament de Campdevànol, s’entén necessari dur a terme la prohibició de
circulació de vehicles a motor en aquella zona.
Vist l’article 7.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés
motoritzat al medi natural, que preveu la possibilitat de limitar l’accés als camins
de titularitat municipal, prèvia consulta a la Comissió Consultiva comarcal i amb
notificació de l’acord final al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural.
El ple adopta els següents acords:
1.- Formular consulta prèvia a la Comissió d’Accés Motoritzat al Medi Natural
del Consell Comarcal del Ripollès, en relació a la prohibició d’accés motoritzat al
camí d’Estiula, de manera definitiva, i sol·licitar que es resolgui favorablement a
la petició efectuada.
2.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Campdevànol.
Intervencions
L’alcalde explica:
S’han dut a terme diverses reunions amb l’Ajuntament de Campdevànol on s’ha
posat de manifest que a la zona d’Estiula i el Torrent de la Cabana s’hi produeix
una massificació de gent i de cotxes. En diverses ocasions s’han produït danys
personals de consideració i la massificació no permetia l’accés als serveis
d’emergències.
L’Ajuntament de Campdevànol col·locarà una barrera automàtica per a controlar
l’accés a la zona, a la qual només es permetrà l’accés amb vehicles a motor als
veïns i als serveis d’emergències.
Des de les Llosses preocupa que el tall d’accés des de Campdevànol porti a que la
gent es desplaci cap a la Riera del Merlès i el problema s’origini des de les
Llosses.
El regidor Sr. Josep Llimós demana si s’habilita zona d’aparcament.
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L’alcalde respon que des de Campdevànol ja es facilita una zona d’aparcament
però que en ocasions també es col·lapsa. Proposa que des dels accessos de les
Llosses es col·loquin cartells informant que no es podrà accedir amb vehicle a la
per evitar que la gent intenti accedir-hi des de les Llosses.
Els regidors presenta mostren la seva conformitat amb la proposta de
senyalització.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
3. DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA.
S’assabenta al ple de la següent gestió ordinària:












Decret 30.01.2012. Atorgament de llicència Obres, exp. 18/2011 a Endesa
Distribución elèctrica, SLU per a instal.lar un nou suport de la línia a la zo na
dels solans de la Franquesa.
Decret 23.03.2012- Exempció IVTM per baixa temporal.
Decret 23.03.2012 – Atorgament llicència obres per un femer a Cal Ferrer de
Palmerola, exp. 03/2012.
Decret 04.04.2012- Llicència obres per rehabilitació de cobert-magatzem
existent al Guixé. Exp. 02/2012
Decret 04.04.2012- Llicència obres per rehabilitació de pallissa-magatzem
existent al Lladré. Exp. 15/2011.
Decret 16-04-2012- Aprovació certificació 7 Sala Polivalent 1a. Fase. Import
19.589,34 €.
Decret 25.04.2012- Llicència obres per construcció de nau destinada
magatzem agrícola a la finca de la Sala. Exp. 01/2012
Decret 30-04-2012- Aprovació certificació 8 Sala Polivalent 1a. Fase. Import
8.747,33 €.
Decret 10.05.2012- Llicència activitats 05/2012-NI règim extensiu 31 caps
bestiar boví, 30 bestiar oví i 5 caps de bestiar cabrum. El Guixé.
Decret 16-05-2012- Aprovació certificació 9 Sala Polivalent 1a. Fase. Import
68.607,45 €.

4. MOCIONS.
4.1. SUPORT A LA MOCIÓ DE REBUIG A L'INFORME DEL CONSELL
GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN RELACIÓ ALS PRINCIPIS PER
UNA NVOA DEMARCACIÓ JUDICIAL TRAMESA PER L’AJUNTAMENT
DE RIPOLL.
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Vista la moció aprovada pel ple de l’Ajuntament de Ripoll del tenor literal
següent:
“......”
MOTIVACIÓ
El Ple del Consell General del Poder Judicial va aprovar en la sessió de data 19
d'abril de 2012 un document que conté els principis i criteris bàsics per a la nova
demarcació judicial, donant trasllat d'aquest document al Ministeri de Justícia,
amb l'objectiu d'elaborar un debat que permeti superar les disfuncions que
provoca un disseny territorial que no respon a la realitat d'una societat en constant
i en profunda transformació.
L'aprovació per part del Ple del Consell General del Poder Judicial d'una proposta
de reducció a més de la meitat del número de partits judicials en tot Espanya, amb
els arguments d'una reagrupació, implica verdaderament una supressió de seus
judicials passant de 431 partits judicials a uns 200 en tot el territori espanyol,
extrem que directament atempta contra les competències atorgades a l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya i les seves competències en matèria de justícia, així
com també es vulneraria la pròpia
L'actual crisi econòmica no ha de suposar en cap moment una reducció dels
serveis que es presten en el territori, sinó el què hauria de suposar és una
optimització de recursos, sense que això suposés una supressió de seus judicials.
En efecte, es disposa en l'informe elaborat pel Ple de Consell General del Poder
Judicial que seran bases de dit ajustament l'atenció i al proximitat en temps i
servei, l'ús de noves tecnologies, criteris demogràfics, reordenació de geografia
política respectant els àmbits territorials en que es desenvolupen les activitat
polítiques i econòmiques de cada zona, extrem que si es donés la desaparició del
partit judicial i del Jutjat originaria una vulneració d'aquests criteris que sosté el
propi Consell General del Poder Judicial.
El Jutjat Únic de Primera Instància i Instrucció de Ripoll és un ens del tot
necessari per tal de donar resposta als nombrosos assumptes que succeeixen al
partit judicial corresponent, i la seva supressió no només originaria un retrocés
importantíssim al municipi en relació a qüestions de justícia i als diferents
professionals que es dediquen en l'àmbit judicial (procuradors, empleats del
Jutjat, advocats, pèrits,...) sinó també implicaria un greuge per tots els ciutadans
dels municipis del Ripollès allunyant la seu judicial actual a una altra comarca, i
per tant impedint prestar un servei apropat al ciutadans del territori, sense tenir en
compte la pròpia tipologia del territori, així com tampoc la pròpia problemàtica
de les comunicacions entre els municipis.
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Per tot això, es considera del tot inoportuna la decisió del Consell General del
Poder Judicial de supressió automàtica sense tenir en compte factors
importantíssims com són el mateix territori, les vies de comunicació i la tipologia
del partit judicial, sense menysprear la dificultat que originaria amb els
professionals que es dediquen en l'àmbit judicial l'eliminació pura i simple del
partit judicial de Ripoll per agrupar-lo a un altre partit judicial. Òbviament són
factors que s'han de tenir en compte i que correspon defensar des del territori i
des del propi Ajuntament de Ripoll sobre la base de l'autonomia local i les
competències que disposa el municipi, manifestant un rebuig manifest per la
decisió unilateral del Consell General del Poder Judicial, en el supòsit que aquest
fos definitiva. Així mateix dita proposta no pot prosperar en el cas de Ripoll
doncs de ser així s'originarien un seguit de problemes que desvirtuarien els
criteris i les bases fixades pel propi Consell General del Poder Judicial.
En efecte, l'atenció i la proximitat es veurien afectades pel temps i pel propi
servei, sense perjudici dels quilòmetres que suposaria, atès la zona geogràfica en
que es troben diferents municipis del partit judicial, extrem que no podria ser
superat per recursos tecnològics ateses les dificultats encara ara existents en
diferents municipis. Per altra banda, també es vulneraria el criteri de reordenar
atenent a les concretes circumstàncies de la geografia política respectant els
àmbits territorials en els que es desenvolupen activitats político econòmiques,
extrem que no es compliria en el cas d'agrupar Ripoll a un altra seu judicial.
Es proposa al Ple
1. Oposar-se genèricament a la decisió del Consell General del Poder Judicial
referent a la supressió (eliminació, reorganització, optimització) de les seus
judicials i partits judicials.
2. Oposar-se específicament a la supressió del partit judicial de Ripoll i per tant
del Jutjat de Ripoll al considerar del tot necessària la seva existència atenent a
diferents factors i extrems especificats en l'apartat motivació d'aquesta resolució,
fent constar que la seva supressió vulneraria els propis criteris fixats pel Consell
General del Poder Judicial segons informe de data 19 d'abril de 2012 referent als
principis per una nova demarcació judicial.
3. Instar al Consell General del Poder Judicial a que tingui en consideració i emeti
l'acord corresponent mantenint a Ripoll com partit judicial i per tant que disposi
del Jutjat de Primera Instància i Instrucció sobre la base de poder donar atenció i
proximitat al ciutadà en temps i servei, així com l'atenció a les circumstàncies de
geografia política, respectant els àmbits territorials en que es desenvolupen les
activitats polítiques i econòmiques de cada zona. Subsidiàriament i en defecte de
la seva reconsideració que remeti a aquest Ajuntament les motivacions i
arguments utilitzats per la supressió del partit judicial de Ripoll i del Jutjat de
Primera Instància i Instrucció de Ripoll.
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4. Instar al Govern de l'Estat per tal de que es pronunciï sobre aquesta decisió i
instar-lo a adoptar els acords necessaris per tal de mantenir el partit judicial de
Ripoll tal i com està fins ara.
5. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que en l'àmbit de les
competències atorgades per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya dicti les
resolucions necessàries per a la defensa del partit judicial de Ripoll.
6. Instar als demés municipis del Ripollès i al Consell Comarcal del Ripollès per
tal que s'adhereixin a aquesta moció.
7. Trametre aquesta resolució als diferents portaveus dels grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats i del Senat, al Ministeri de Justícia i al Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.
“......”
Atès que l’Ajuntament de les Llosses fa seus i comparteix el contingut de la
moció de l’Ajuntament de Ripoll.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll de rebuig a
l'informe del Consell General del Poder Judicial en relació als principis per una
nova demarcació judicial.
SEGON. Trametre aquest acord als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats
i del Senat, al Ministeri de Justícia i al Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya.
TERCER. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Ripoll.
Votacions
Els acords s’adopten amb el vot favorable de tots els presents, que suposa la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
4.2 SUPORT A LA MOCIÓ DE L’ACM EN DEFENSA DEL MODEL
EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA.
Vista la moció de l’ACM del tenor literal següent:
“.....”
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El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat
ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
estableix un termini màxim de dos mesos a la Generalitat per a convertir el
castellà en llengua vehicular, juntament amb el català, als col.legis de Catalunya.
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per q que adapti el sistema
d’educació català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010
del Tribunal Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament am el català.
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia
Sentència del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja q ue la STC no
declara inconstitucionals el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha
sentències anteriors, de 1994 i 2010, que avalen el model català.
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el
principi de normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que
les dues llengües oficial han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser
el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui
l’exclusió del castellà com a llengua d’ensenyament.
A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les
competències lingüístiques dels diferent estaments de l’administració, tant en
català com en castellà.
Pels motius exposats, l’ACM aprova la següent moció, que acorda :
Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions
que porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola.
Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, a ixí com a
tota la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar
sent un model d’èxit i cohesió social.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris catalans, a la
Generalitat de Catalunya, i a tots els Ajuntaments de Catalunya.
“.....”
Atès que l’Ajuntament de les Llosses fa seu tot l’expressat en la moció,
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Donar suport a la moció de l’ACM en defensa del model educatiu i de
la Llei d’Educació de Catalunya.
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SEGON. Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris catalans i a la
presidència de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Comunicar-ho a l’ACM.
Votacions
Els acords s’adopten amb el vot favorable de tots els presents, que suposa la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
4.3 SUPORT A LA MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PORTBOU, DE
SOL.LICITUD A LES DIFERENTS ADMINISTRACIONS DE CANVI EN
EL SISTEMA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS.
Vista la moció adoptada per l’Ajuntament de Portbou, en relació a
l’adoptada en el seu moment per l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, del
tenor literal següent:
“.....”
En el decurs dels últims anys, durant l’època d’esplendor econòmica, les
administracions europees, autonòmiques i estatal, així com Diputacions
provincials i Consells Comarcals han implantat un sistema d’atorgament de
subvencions, ajudes, fons de finançament etc., que generalment no cobrien el
100% del pressupost de l’actuació, de projectes que no es poden considerar que
servissin per satisfer les necessitats bàsiques d’un municipi o una ciutat o la
millora i conservació dels serveis i instal·lacions existents, sinó que la gran
majoria es basaven en la promoció del progrés, la innovació tecnològica, i el
benestar etc. d’acord a allò entès com activitat de foment de la qual gaudim les
administracions.
Analitzant aquest sistema d’atorgament de subvencions, fons de finançament o
ajudes des del punt de vista d’una situació econòmica en expansió i creixement,
viscuda en els darrers anys, la conclusió o resultat d’aquest és l’obtenció d’una
autèntica fita ja que amb l’execució d’aquests projectes s’ha creat una situació de
benestar, com poden ser piscines cobertes, camps de futbol de gespa artificial,
parcs de salut ... i alhora s’està oferint uns serveis més enllà del que es consideren
bàsics o essencials com són panells turístics digitals, trens turístics, bicyings,
escoles de dansa ...... . Ara bé si analitzem aquest sistema de subvencions des del
punt de vista econòmic actual hem d’admetre que està totalment desfasat ja que
els Ajuntaments, que fins ara hem innovat amb aquests projectes subvencionats, a
data d’avui estem amb l’aigua al coll, intentant sobreviure i en conseqüència la
política adoptada per molts Ajuntaments, com és el nostre, és suprimir o reduir
aquells serveis no necessaris que s’han implantat amb subvencions amb l’objectiu
de desenvolupar i progressar. Això és així ja que la despesa ordinària de
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manteniment d’aquests serveis no essencials juntament amb els essencials suposa
una càrrega tant gran per les arques municipals que la decisió més encertada és
prescindir d’aquests i així tenir un estalvi per poder destinar -lo a serveis
considerats necessaris per una població des de sempre.
Així que la reflexió i proposta del municipi de Sant Martí de Llémena envers les
administracions provincials, autonòmiques, estatals i europees és que es
replantegin el sistema d’atorgament de subvencions envers els municipis ja que la
gran majoria, per no dir la totalitat, tornem a estar al punt de partid a d’uns quants
anys enrere, per no dir dècades, i que per molt que s’hagi fomentat el
desenvolupament i el progrés a través de subvencions, a data d’avui no es pot
percebre ja que els Ajuntaments tenim feines a sobreviure amb la despesa
ordinària per cobrir les necessitats bàsiques dels nostres ciutadans i ciutadanes i
prescindim de tot allò no necessari encara que s’hagi executat fins al moment,
deixant en desús allò en què s’ha invertit.
Alhora, expandim més la nostra reivindicació, posant de manifest que en
municipis com el de Sant Martí de Llémena, amb una població de 590 habitants,
amb un pressupost de 800.343,85e dels quals 776.043,85€ són recursos ordinaris,
la gran majoria de vegades no podem concórrer en les subvencions pel fet de no
complir amb els requisits fixats en les seves bases pel seu atorgament bàsicament
pel fet de no tenir recursos econòmics, personals o materials suficients. Clar
exemple seria el FEDER viure al poble 2007-2013 per municipis de menys de
2.000 habitants ja que el pressupost mínim dels projectes a subvencionar era de
600.000€, subvencionable el 50%, suposant així una aportació per part de
l’Ajuntament de 300.000€; o no cal anar tant lluny, la línia de subvencions de la
Diputació de Girona de suport a l’esport municipal per l’any 2011 les bases
requerien que el pressupost mínim de l’activitat sol·licitada per cada programa
havia de ser de 6.000€, excloent totes aquelles activitats que realitzem però amb
una despesa inferior.
Així que entre el fet de no complir amb els requis its per manca de recursos
econòmics, materials i inclús personals fa que els Ajuntaments petits (en població
i recursos econòmics) patim una discriminació envers els Ajuntaments grans ja
que a més de tenir majors ingressos tenen l’oportunitat d’obtenir més subvencions
pel fet que parteixen de la base que compleixen amb els requisits i condicions
fixats per sol·licitar-les.
Així doncs per tot el que s’ha exposar en els apartats anteriors el grup municipal
de CiU de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció de la següent moció:
Primer.- Demanar a les administracions provincials, autonòmiques, estatals i
europees que canviïn el sistema d’atorgament de subvencions i que aquest sigui
orientat no a fomentar i progressar sinó a sufragar les despreses ordinàries dels
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serveis bàsics, o en inversions de manteniment o millora del que s’ha executat
fins al moment, i que alhora se subvencioni el 100% del cost de l’actuació.
Segon.- Demanar a les administracions provincials, autonò miques, estatals i
europees que s’estableixin requisits especials per municipis de baixa població i
amb reduïts recursos econòmics perquè així municipis com Sant Martí de
Llémena gaudeixin de les mateixes possibilitats de rebre subvencions que aquells
municipis amb més població i més dotació pressupostària ja que dins les seves
possibilitats, en el municipi, a la seva proporció, es desenvolupen les mateixes
activitats que els municipis grans.
Tercer.- Vist que aquesta problemàtica és comuna amb altres Ajuntaments de la
província que es comuniqui el present acord a la Generalitat de Catalunya, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Ajuntaments de la Província
de Girona de menys de 2.000 habitants, a la Federació de Municipis de Catalunya
i a l’Associació Catalana de Municipis.
“......”
Atès que l’Ajuntament de les Llosses comparteix i fa seu tot l’exposat en la
moció.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Donar suport, en tots els seus termes, a la moció tramesa per
l’Ajuntament de Portbou.
SEGON. Sol·licitar a les administracions superiors un nou model d’atorgament de
subvencions, que eliminin la burocràcia administrativa, i que puguin
subvencionar les despeses ordinàries, així com que subvencionin el 100% del
cost de les actuacions.
TERCER. Trametre aquests acords a la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
QUART. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Portbou i al de Sant Martí de Llémena.
Votacions
Els acords s’adopten amb el vot favorable de tots els presents, que suposa la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
5. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA.
L’alcalde explica els següents assumptes:
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1.- En relació a la Sala Polivalent.
Les obres s’estan executant i de moment avancen sobre el previst.
2.- En relació als habitatges a la zona de Matamala i la modificació de
Normes Subsidiàries.
Anys enrere l’Ajuntament va signar un conveni amb el propietari d e “Barri”
mitjançant el qual l’Ajuntament es comprometia a comprar terrenys a la zona de
Matamala, i la propietat a vendre’ls per import de 120.000€, prèvia modificació
de les Normes Subsidiàries, per permetre una futura zona edificable. El
compromís durava cinc anys.
El PUOSC subvenciona l’adquisició dels terrenys per import de 108.000€. La
diferència és a càrrec de l’Ajuntament.
La voluntat d’aquella actuació era facilitar terrenys per a la cons trucció de
vivendes per a facilitar-ne la obtenció al jovent de les Llosses, permetent-los
poder-se quedar al municipi. Les despeses d’urbanització són elevades i els solars
un cop urbanitzats quedarien amb un alt preu de venda que no permet aconseguir
la finalitat de la operació inicialment prevista.
L’alcalde proposa no dur a terme la tramitació de la modificació de Normes
Subsidiàries vista l’actual situació econòmica que impedeix aconseguir les
finalitats previstes i sol·licitar un canvi de destí de la subvenció per dedicar -la a
altres finalitats.
El regidor Sr. Jordi Coll demana per la tipologia d’habitatges.
L’alcalde respon que poden ser unifamiliars o adhosades i que se’n preveuen uns
dotze.
Els regidors Sr. Joan Sala i Jordi Coll mostren la seva conformitat.
3.- Comunicat Escuderia Osona per pas de Ral·li.
S’ha comunicat el pas del Ral·lie pel terme de les Llosses.
El regidor Sr. Josep Llimés demana pel dia de pas.
L’alcalde respon que el ral·li dura tres dies però a les Llosses passaria el dissabte,
com l’any passat. No es presenten objeccions al pas del Ral·li però se’ls fa saber
que cal deixar la zona de pas neta després de la prova, ja que anys anteriors es
deixa tot molt brut, i que posin en coneixement general el tall de la carretera.
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4.- Obres a l’edifici de l’Ajuntament.
Estan en fase d’execució les obres de condicionament de l’edifici de
l’Ajuntament.
5.- Deixalles a Palmerola.
A la zona de Palmerola és continu trobar deixalles, sobretot neveres, sofàs, i
similars. L’alcalde proposa col·locar al menys una petita tanca de fusta per evitar
l’impacte visual.
6.- Iniciativa de l’Ajuntament de Borredà de queixa a les empreses de
telefonia mòbil.
Borredà ha dut a terme una iniciativa de recollida de firmes dels veïns,
centralitzada des de l’Ajuntament, per presentar una queixa conjunta a les
empreses de telefonia mòbil per les deficiències en el servei.
L’alcalde proposa promoure una iniciativa semblant. Tots els presenta donen
suport a la iniciativa.
6. PRECS I PREGUNTES.
El regidor Sr. Josep Llimós intervé posant de manifest els següent assumptes:







El cartell situat entre el Cremat i Sant. Esteve de Vallespirans està girat i no
assenyala correctament.
Es duu a terme la iniciativa turística “camí dels Càtars” i s’ha proposat que
part del camí pugui passar per terme de les Llosses, amb la fina litat d’unir els
municipis de Sant Jaume de Frontanyà i Ripoll, ja que en aquesta zona hi ha
vestigis Càtars. Resta pendent una reunió amb l’alcalde de Ripoll per valorar
la possibilitat de dur-ho a terme.
Demana la possibilitat de sol·licitar al titular de la carretera C-26 que els
tràilers no hi circulin, ja que hi ha molts trams de carretera que no són òptims
per a la circulació d’aquests vehicles.
Demana per la situació del transport escolar.

En relació al transport escolar l’alcalde explica que des del Consell Comarcal s’ha
plantejat la possibilitat d’eliminar l’autocar del matí i es proposa que algun pare
porti els nens de les Llosses a l’escola, al qual s’atorgaria una subvenció per les
despeses.
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No havent-hi més assumptes, l’alcalde aixeca la sessió plenària a les 23:30 hores,
de la qual com a secretari n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
David Serrat i Soldevila
Alcalde
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Ignasi Planas i Corominas
Secretari – SAT municipis
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