PROPOSTES D'ACORD
Que formula la Presidència del Consell Comarcal perquè siguin examinades i
dictaminades a la Junta de Portaveus

2.INCLUSIÓ DE MILLORES EN EL PACTE CONVENI DEL PERSONAL
FUNCIONARI I LABORAL AL SERVEI DEL CONSELL COMARCAL DE
L’URGELL
Antecedents
Primer.- La Comissió negociadora paritària del Pacte Conveni del personal
funcionari i laboral al servei del Consell Comarcal de l’Urgell va arribar a
diversos acords per tal que es proposi la inclusió de diverses millores en aquest
pacte conveni, a rel, principalment del que disposa el Reial decret llei 10/2015,
d’11 de setembre, pel qual, a banda d’altres extrems, s’adopten diverses
mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia i modifica el
text de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Segon.- En primer lloc la norma determina la modificació de l’article 48.k de
l’Estatut Bàsic de l’empleat públic afegint un 6è dia al còmput de dies
d’assumptes propis/particulars. Aquesta norma es considera d’immediata
aplicació, si bé segons l’article 5è del vigent conveni les millores aprovades en
matèria social o econòmica per les administracions central o autonòmica
s’incorporaran al text del mateix.
En translació a hores de treball, els sis dies suposen 45 hores, segons el nostre
sistema de còmput horari mig i control de presència.
Això suposa una modificació de l’article 33.n) del pacte conveni vigent que es
proposa que quedi redactat com segueix:
“n) El personal del Consell Comarcal podrà disposar de fins a 45 hores de permís
retribuït l’any, com a màxim, en concepte d’assumptes propis sense justificació.(...)”

Tercer.- La Comissió negociadora també va prendre diversos acords en relació
a l’article 2.2 del Reial decret llei 10/2015, que incorpora la possibilitat que les
administracions puguin ampliar els dies d’assumptes personals i de vacances
per raó d’antiguitat, i es va prendre un acord anàleg al que l’Estat ha pres en
Resolució de 16 de setembre de 2015 per tal que s’apliqui al personal al seu
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servei. La comissió acorda proposar la modificació del Pacte Conveni Col·lectiu
per afegir-hi els següents punts:
a) Dies addicionals de vacances anuals:
- En arribar als 15 anys de servei....................23 dies (+1)
- En arribar als 20 anys de servei................... 24 dies (+2)
- En arribar als 25 anys de servei................... 25 dies (+3)
- En arribar als 30 anys de servei o més....... 26 dies (+4)
b) Dies addicionals d’assumptes propis:
- Als complir 18 anys de servei addicionar
2
dies
(15
hores)
d’assumptes propis per any.
- A partir del vuitè trienni de servei (24 anys) addicionar 1 dia més (7,5
h) per cada trienni complert.
Quart.- La comissió negociadora va acordar també que es modifiqui el text del
conveni en el sentit que les vacances i assumptes propis es puguin disposar
fins al 31 de gener de l’any següent, enlloc de fins al dia 15, com recull l’actual
text.
Cinquè.- La comissió va acordar també complementar fins al 100% les
percepcions a rebre en cas de baixa mèdica per rebre tractaments oncològics,
per embaràs i per víctimes de violència de gènere, d’acord amb allò que
disposa l’apartat 5è de l’article 9 del RDL 20/2012, que imposà uns topalls en el
complement d’IT per contingències comunes.
Fonaments de dret
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual, a banda d’altres extrems,
s’adopten diverses mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a
l’economia
Article 5è del Pacte Conveni del personal funcionari i laboral al servei del
Consell Comarcal de l’Urgell
Llei 7/2007, de 12 de abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Els articles 82 i següents del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors.
L’article 8.2 de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical.
L’article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local.
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ES PROPOSA AL PLE:
PRIMER. Modificar el text de l’article 33.n) del pacte conveni vigent que es
proposa que quedi redactat com segueix:
“n) El personal del Consell Comarcal podrà disposar de fins a 45 hores de permís
retribuït l’any, com a màxim, en concepte d’assumptes propis sense justificació.(...)”

SEGON. Ratificar l’acord de la comissió negociadora del conveni i incorporar al
pacte conveni els següents punts en annex separat:
a) Dies addicionals de vacances anuals:
- En arribar als 15 anys de servei....................23 dies (+1 dia)
- En arribar als 20 anys de servei................... 24 dies (+2 dies)
- En arribar als 25 anys de servei................... 25 dies (+3 dies)
- En arribar als 30 anys de servei o més....... 26 dies (+4 dies)
b) Dies addicionals d’assumptes propis:
- Als complir 18 anys de servei addicionar
2
dies
(15
hores)
d’assumptes propis per any.
- A partir del vuitè trienni de servei (24 anys) addicionar 1 dia més (7,5
h) per cada trienni complert per any.

TERCER.- Ratificar l’acord de la comissió negociadora i modificar el pacte
conveni actual en el sentit que les vacances i assumptes propis es puguin
gaudir fins al 31 de gener de l’any següent a aquell en el qual s’han generat.

QUART.- Ratificar l’acord de la comissió negociadora i modificar el pacte
complementar fins al 100% les percepcions a rebre en cas de incapacitat
temporal per contingències comunes per rebre tractaments oncològics, per
embaràs i per víctimes de violència de gènere, complementant els casos
d’hospitalització i intervenció quirúrgica recollits a l’article 32.B) 2n paràgraf.

CINQUÈ. Notificar els anteriors acords del Ple als representants del personal
amb indicació dels recursos que es considerin convenients. Així mateix,
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emplaçar a les parts per a la signatura dels annexes que es proposen i que
posteriorment quedaran integrats al text del Pacte conveni.
SISÈ. Una vegada signats els annexes al conveni col·lectiu, que la Comissió
Negociadora el presenti davant l’Autoritat laboral competent, als efectes de
registre i perquè n’ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

3.-

APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2016

L’article 18.4 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, disposa que les necessitats de
recursos humans amb assignació pressupostària que no es puguin cobrir amb
els efectius de personal existents seran objecte d’oferta pública d’ocupació.
En la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball figuren diferents places vacants i
dotades pressupostàriament, la cobertura de les quals es necessària en el
present exercici per al bon funcionament dels serveis comarcals.
L’expedient consta informat positivament respecte les restriccions d’oferta
pública d’ocupació que imposa la normativa estatal actual.
Es proposa la inclusió en l’oferta pública d’ocupació de l’anualitat 2016 dels
llocs de treball següents, les característiques dels quals es defineixen als llocs
14 i 40 respectivament de la relació de llocs de treball:



Ordenança-serveis logístics.
Tècnic/a de joventut “Dinamo”.

Fonaments de dret






Article 91 de la llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases de
règim local.
Article 285 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el
Reglament de personal de les entitats locals.
Article 70 i concordants de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’EBEP.
Els articles 56 i següents del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.

Per tot l’anterior,
ES PROPOSA:
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PRIMER.- Aprovar l’oferta d’ocupació pública del Consell Comarcal de
l’Urgell per a l’exercici 2016 segons la relació de llocs que segueix:
PERSONAL LABORAL:
1 / Denominació:
ORDENANÇA – SERVEIS LOGÍSTICS
Grup/Nivell:
AP - 10
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: CONCURS-OPOSICIÓ
Dedicació:
TEMPS COMPLERT (100% jornada)
2 / Denominació:
TÈCNIC JOVENTUT - DINAMO
Grup/Nivell:
A2 - 18
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: CONCURS-OPOSICIÓ
Dedicació:
TEMPS PARCIAL (50% jornada)
SEGON.- Donar publicitat a aquest acord tal com disposa l’article 57 del Decret
214/1990 i l’article 70 de l’EBEP.

4.APROVACIÓ DEL REGLAMENT
CONSELL D’ALCALDES DE L’URGELL

DE

FUNCIONAMENT

DEL

Antecedents
La Llei 8/2003, de 5 de maig, de tercera modificació de la Llei 6/1987, del 4
d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya introduí, com a òrgans
necessaris dels consells comarcals, la figura de la vicepresidència i el consell
d'alcaldes. El consell d'alcaldes, que fins aquell moment solament estava
previst com un òrgan de creació facultativa, esdevingué un òrgan necessari
dins l'organització comarcal. És integrat per tots els alcaldes dels municipis de
la comarca, s'ha de reunir com a mínim un cop cada tres mesos i té assignades
competències d'assessorament, informe i proposta sobre qüestions d'interès
per a la comarca que afecten especialment els municipis.
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Atès que el Reglament orgànic del Consell Comarcal de l'Urgell no conté
regulació sobre la constitució, competències i funcionament d'aquest òrgan, en
exercici de la potestat normativa i de la capacitat d’autoorganització que es
reconeix als ens locals, s'ha elaborat un reglament regulador del Consell
d'Alcaldes de l'Urgell que es sotmet a l'aprovació del ple del Consell Comarcal.
Fonaments de dret
— Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya.
— Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d'Organització, funcionament i Règim Jurídic dels ens locals.
Per tot això ES PROPOSA
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del Consell
d'Alcaldes de l'Urgell, amb la redacció següent:
Article 1.
El Consell d’Alcaldes és integrat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis de la
comarca, i els presidents i presidentes de les EMD comarcals.
En tot cas formarà part del Consell d’Alcaldes, amb veu i vot, el president/a del
Consell Comarcal de l’Urgell.
Article 2.
Aquesta representació no és delegable de manera general. Únicament ho és de
manera eventual a un/a tinent d’alcalde o, si no n’hi ha, un/a regidor/a. La
delegació haurà de ser comunicada fefaentment a la secretaria del Consell
Comarcal prèviament a la sessió de l’òrgan per a la que s’hagi previst la
delegació.
Article 3.
Són òrgans de govern del Consell d’Alcaldes la presidència i una vicepresidència.
Exerciran els càrrecs de president/a i vicepresident/a del Consell d’Alcaldes, els
alcaldes elegits pel propi Consell d’Alcaldes d’entre els candidats/es presentats
pels diferents grups polítics representats en el Consell d’Alcaldes.
Per ser elegits president/a o vicepresident/a els candidats/es hauran d’obtenir la
majoria absoluta en la primera votació, o simple en la segona. En cas d’empat, es
procedirà a una tercera votació i si en aquest es produeix novament un empat és
elegit el candidat/a de la llista amb més alcaldes/esses.
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Les votacions seran ordinàries, manifestant-se per signes convencionals
d’assentiment, dissentiment o abstenció.
Cada membre del Consell d’Alcaldes tindrà un vot.
El president/a i el vicepresident/a seran nomenats pel president/a del Consell
Comarcal a proposta del Consell d’Alcaldes, i es donarà compte al ple del
Consell.
Les funcions del president/a del Consell d’Alcaldes són:
1. Presidir les sessions, presentar les propostes i dirigir els debats.
2. Representació ordinària del Consell d’Alcaldes de l’Urgell en els òrgans del
Consell Comarcal en què ho hagi acordat el Ple, sempre que no s’hagi designat
expressament un alcalde/essa; i altres institucions oficials on sigui previst per llei.
3. Participació en comissions i fòrums de treball que afectin als alcaldes/esses,
prèvia comunicació al president/a del Consell Comarcal.
4. Rebre informació dels expedients tramitats pel Consell Comarcal que afectin als
municipis.
5. Coordinar les sol·licituds de convocatòries del Consell d’Alcaldes.
6. Proposar al president/a del Consell Comarcal la inclusió d’assumptes en l’Ordre
del dia del Ple.
7. Acompanyar al president/a del Consell Comarcal, consellers i coordinadors
tècnics en actes o visites que puguin ser d’interès pels municipis.
Article 4.
El Consell d’Alcaldes ha d'ésser convocat pel president/a del consell comarcal
perquè informi el consell comarcal de les propostes que siguin d'interès per als
municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del ple, d'acord amb el que
estableixi el reglament orgànic del consell comarcal.
El Consell d'Alcaldes pot presentar al ple del consell comarcal propostes
d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes
ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:
1. Aprovació del programa d’actuació comarcal.
2. Acords sobre creació i establiment de serveis comarcals.
3. Aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.
4. Els plans sectorials comarcals.
5. Modificació dels límits comarcals.
6. Canvi de nom o de capital de la comarca.
7. Iniciatives legislatives del Consell Comarcal.
El Consell d’Alcaldes és un òrgan de caràcter consultiu, i en conseqüència els
acords i informes que s’hi adoptin no seran vinculants pel Ple del Consell
Comarcal, excepte en aquells supòsits en que la legislació vigent n’estableixi la
seva vinculació.
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Article 5.
1. El Consell d’Alcaldes s’ha de reunir en sessió ordinària amb la mateixa
periodicitat del ple del Consell Comarcal.
2. El president/a del Consell Comarcal convocarà el Consell d’Alcaldes amb
quatre dies hàbils d’antelació, com a mínim, i l’ordre del dia de la sessió contindrà
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, les propostes de la Presidència, del Ple
del Consell Comarcal i les presentades pels alcaldes/esses que s’hagin de
sotmetre al Consell d’Alcaldes, així com un punt genèric sobre preguntes i
propostes i mocions d’urgència.
3. La documentació íntegra dels assumptes estarà a disposició dels
alcaldes/esses des del mateix moment de l’expedició de la convocatòria.
4. El president/a del Consell d’Alcaldes presentarà les propostes, dirigirà els
debats i sotmetrà els informes a votació.
Article 6.
1. La Presidència, per iniciativa pròpia o a instància del Ple del Consell Comarcal,
del president/a del Consell d’Alcaldes o d’una tercera part dels alcaldes/esses que
l’integren, convocarà les sessions extraordinàries del Consell d’Alcaldes per a
sotmetre a dictamen previ propostes d’acord.
2. La celebració de la sessió extraordinària a petició d’una tercera part dels
alcaldes/esses no es pot endarrerir més enllà de quinze dies hàbils des de que ha
estat sol·licitada. No es podran incorporar els assumptes a l’ordre del dia d’un ple
ordinari o d’un altre extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen
expressament els qui sol·liciten la convocatòria.
Si el/la president/a no convoca la sessió extraordinària dins del termini assenyalat
queda automàticament convocada per al desè dia hàbil següent al de la
finalització del termini indicat a les 12 hores, la qual cosa serà notificada pel
secretari/a de la corporació a tots els membres del Consell d’alcaldes, el dia
següent de l’acabament del termini.
3. En tot cas, la petició de convocatòria del Consell d’Alcaldes, s’efectuarà per
escrit i expressarà la qüestió o qüestions que s’han d’incorporar a l’ordre del dia i
una explicació resumida de la proposta, informe o dictamen.
4. La convocatòria del Consell d’alcaldes s’efectuarà preferentment per mitjans
electrònics.
Article 7.
1. Per a la validesa de la sessió cal l’assistència d’un terç del seu nombre legal de
membres i cal, també, l’assistència del president o presidenta i del secretari o
secretària o persones que legalment els substitueixin.
2. Com sigui que el Consell d’Alcaldes neix amb la voluntat d’arribar a acords per
unanimitat, es perseguirà aquesta sempre en la presa de decisions. No obstant
això, es considerarà vàlid qualsevol acord, proposta, informe i dictamen adoptat
per la majoria dels presents i el president/a del consell d’alcaldes gaudirà de vot
de qualitat, de manera que es repetirà la votació i si l’empat persisteix, decideix el
sentit del vot de qualitat emès pel president/a en la segona votació. Cada alcalde,
president o regidor delegat tindrà un vot.

8

Article 8
Les sessions del Consell d’Alcaldes no són públiques, excepte que la mateixa
convocatòria estableixi el contrari, per raó de l’ interès general dels temes que
s’hagin de tractar. El caràcter públic de la sessió haurà de ser ratificat pel vot de la
majoria dels alcaldes, presidents o regidors delegats presents a la sessió.
Poden assistir també a les sessions del Consell d’Alcaldes, amb veu però sense
vot, els consellers comarcals que tinguin al seu càrrec àrees o subàrees amb
facultats afectades per l’informe, els dictàmens o propostes inclosos a l’ordre del
dia del Consell d’Alcaldes. El gerent en tot cas, l’interventor, quan es tractin temes
relacionats amb la seva funció i els tècnics de l’àrea afectada per tal de poder
assessorar i informar adequadament el Consell d’Alcaldes. També hi podran
assistir a efectes d’explicacions i assistència tècnica els funcionaris o tècnics de la
corporació que, per raó del seu càrrec, siguin coneixedors dels assumptes a
debatre.
Article 9.
Serà necessària l’assistència del secretari/a del Consell Comarcal o qui legalment
el substitueixi. El secretari/a aixecarà acta de la sessió i donarà fe dels informes
adoptats, fent constar els vots particulars dels alcaldes/eses, si així ho sol·licita
expressament l’interessat/da.
Article 10.
El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes
d’actuació, que inclouran una breu memòria explicativa d’antecedents i objectius,
que siguin d’interès per la comarca.
Article 11.
El Consell d’Alcaldes pot crear comissions de treball especialitzades, temporals o
permanents, per debatre, tractar i informar assumptes quan el volum de treball o el
grau d’especialització ho aconsellin. Les conclusions elaborades per aquestes
comissions hauran de sotmetre’s necessàriament al Consell d’Alcaldes per a la
validesa dels seus informes i conclusions.
Article 12.
El Consell d’Alcaldes té la seva seu en el domicili del Consell Comarcal de l’Urgell.
No obstant, podrà celebrar vàlidament les seves sessions a la seu de qualsevol
ajuntament de la comarca.
Article 13.
En tot allò que no estigui regulat específicament en el seu propi reglament, el
Consell d’alcaldes es regirà per al seu funcionament per la normativa reguladora
de les sessions plenàries del Consell Comarcal.

SEGON.Sotmetre aquesta aprovació inicial a informació pública i audiència
dels interessats per un termini de trenta dies, mitjançant la seva publicació al
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taulell d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al
Diari de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut aquest termini sense que
s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat
definitivament, sense necessitat de nou acord.
TERCER.- Facultar a la presidència per a la signatura de la documentació
necessària per a l'execució d'aquest acord.

5.-

CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA.

Antecedents
En data 13 de novembre de 2015 es va iniciar expedient per concertar una
operació de tresoreria per fer front als pagaments de les obligacions que no es
poden atendre de forma puntual pel descompassament entre els ingressos,
principalment les transferències provinents d’altres administracions, i
l’obligació de pagament dels compromisos de despesa. Consten a l’expedient
els informes preceptius.
Sol·licitades ofertes a diverses entitats de crèdit, a través de la seva oficina
institucional i arribada la data límit de presentació d’ofertes s'ha rebut una única
oferta de l'entitat "La Caixa".
Entitat

La Caixa

Import

500.000,00€

Termini

12 mesos

Tipus d’interès

Euríbor trimestral + 0,83%

Revisió i liquidació
d’interès

Trimestral

Comissió d’obertura
i/o estudi

0,00%

Comissió
d’indisponibilitat

0,025% trimestralment (0,10% anual)

Intervenció:

Fedatari públic de l’entitat

Altres condicions:

Validesa de l’oferta 60 dies
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Examinada la documentació que acompanya l’expedient, i d’acord amb
aquesta i de conformitat amb allò que estableix l’article 52.2 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
les Hisendes Locals,
Fonaments de dret
— Els articles 2, 49, 50, 51 i 52 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
— Els articles 21, 22 i 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
— Article 4.1.l del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Per tot això ES PROPOSA
PRIMER. Adjudicar la concertació d’una operació de tresoreria a l’entitat
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona CAIXABANC amb efectes de la data
de la seva signatura i pel període d’un any segons les condicions següents:
Les condicions seran:
— Import de l’operació: 500.000,00€
— Termini: 12 mesos
— Amortització: al venciment
— Tipus d’interès: Euríbor trimestral + 0,83%
— Liquidacions: trimestrals
— Comissions:
D’obertura i estudi : 0,00€
De no disponibilitat: 0,025 cobrable trimestralment (0,10% anual)
— Intervenció de l’operació: davant la Secretaria comarcal.
SEGON. Notificar la present Resolució a l’entitat adjudicatària, citant-la a la
formalització i signatura del contracte corresponent.
TERCER. Facultar la presidència per a la signatura d’aquest contracte, així
com per la signatura de tota la documentació i per la realització de tots els
actes necessaris per a l’execució dels anteriors acords i fins a l’acabament del
contracte.
QUART. Remetre una còpia de l’expedient tramitat a la Comunitat Autònoma.
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6.-

EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

Antecedents
El Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, estableixen que l’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i
a aquest s’imputaran les obligacions reconegudes durant el mateix.
Han tingut entrada al registre del Consell durant el mes de gener diverses
factures de despesa corresponents a serveis i subministraments realitzats a
finals de l’exercici 2015 i amb data de 2015. Per la gran majoria d’aquestes
factures existia consignació pressupostària adequada i suficient en el
pressupost 2015 i es deriven d’autoritzacions de despesa fetes bé per ple, bé
per la comissió de govern en aquella anualitat (contractes plurianuals, execució
de convenis, acords d’autorització de despesa diversos...) si bé l’aprovació de
la despesa i el pagament no es farà fins al 2016, exercici en què no existeix
consignació pressupostària específica per algunes d’aquestes despeses.
Per regularitzar les despeses que no s’hagin aplicat a cap partida de l’any
pressupostari en què s’haguessin de descomptar, cal procedir al reconeixement
extrajudicial de crèdits, i reconèixer les obligacions corresponents a exercicis
anteriors, que per qualsevol motiu no ho haguessin estat en el corresponent,
atribuint-se al Ple de la Corporació aquest reconeixement.
Un cop formada la liquidació del pressupost de l’anualitat 2015 els
compromisos de despesa existents que ho requereixin i que facin referència a
aquesta despesa de la qual ara es proposa l’aprovació s’incorporaran al
pressupost 2016 mitjançant el corresponent expedient de modificació de crèdits
per incorporació de romanents, de forma que el pressupost 2016 no es vegi
afectat per la distorsió que ara suposa aprovar despesa del 2015 durant el
2016.
La relació de despeses de la qual ara es proposa l’aprovació importa un total
de 57.396,28 euros, i es detalla com segueix:
NÚM. FRA
A000011575
2015/02
2015/03
50
3/15-16
48
46
45
41/2015

DATA
30/11/2015
21/12/2015
21/12/2015
22/12/2015
01/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
22/12/2015

CIF
B25434481
78091637J
78091637J
G25075417
P2512200C
G25605775
G25605775
G25605775
G25575234

NOM TERCER
SALADRIGUES, S.L.
MIREIA ORTIZ
MIREIA ORTIZ
AMPA MACIÀ COMPANYS
LA FULIOLA AJ.
VEDRUNA BELLPUIG
VEDRUNA BELLPUIG
VEDRUNA BELLPUIG
VEDRUNA TÀRREGA
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Total
aprov

fra

145,20
1.306,80
181,52
319,30
115,50
101,75
398,75
-449,50
620,00

42/2015
43/2015
44/2015
63
2015/68
2015/69
2015/70
2015/71
2015/72
0041
14/2015
15/2015
0031
0042
29/2015
051/2015
054/2015
055/2015
09839/2015
08740/2015
28
9547150000103
421
TFTP008917
0270764
3051/004220
P5274295
FV15464
13-15
14-15
15-15
16-15
1513769
EG18444
GE/150.144
GE/150.151
GE/150.143
15/10019767
15.82.25/00034
153V000030
PCC/151776

22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
28/11/2015
20/12/2015
31/12/2015
01/12/2015
01/11/2015
09/12/2015
09/11/2015
30/12/2015
21/12/2015
11/12/2015
30/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
29/12/2015
15/11/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
01/12/2015
30/12/2015
23/12/2015
31/12/2015

G25575234
G25575234
G25575234
47685466A
G25251406
G25251406
G25251406
G25251406
G25251406
G25031998
G25236506
G25236506
G25032657
G25031998
P2502500H
35081186E
35081186E
35081186E
Q2563002A
Q2563002A
78062348A
A65587198
E78054156
A25007089
B25343229
J25734559
B25550211
B25754078
G25032509
G25032509
G25032509
G25032509
B64171895
B25737503
G25014077
G25014077
G25014077
A28/385458
A78288743
B25031568
B25636457

263,50
589,00
192,20
1.700,00
1.760,80
99,20
182,90
46,50
24,80
31,80
217,00
111,06
71,50
20,00
213,90
1.355,20
1.597,20
1.839,20
60,45
60,45
484,00
41,45
363,00
142,10
707,85
298,99
120,58
212,96
496,80
1.295,25
286,00
357,50
1.325,28
17,11
756,60
478,00
2.619,00
28,00
33,76
800,00
275,88

A83052407
B25024423

VEDRUNA TÀRREGA
VEDRUNA TÀRREGA
VEDRUNA TÀRREGA
CREA MULTIMÈDIA
AMPA MANUEL PEDROLO
AMPA MANUEL PEDROLO
AMPA MANUEL PEDROLO
AMPA MANUEL PEDROLO
AMPA MANUEL PEDROLO
AMPA VALERI SERRA
AMPA ESCOLA JARDI
AMPA ESCOLA JARDI
AMPA RAMON PERELLÓ
AMPA VALERI SERRA
ANGLESOLA AJ.
ENRIC CENTELLES ESTÉVEZ
ENRIC CENTELLES ESTÉVEZ
ENRIC CENTELLES ESTÉVEZ
IL·LUSTRE COL·LEGI ADVOCATS LLEIDA
IL·LUSTRE COL·LEGI ADVOCATS LLEIDA
FRANCESC GALERA CABRERA
CATALUNYA BANC, SA
CARMINA CASTELLÓ SEIRA
MOTOR TÀRREGA, SA
INTEGRUM- DIGITAL GRAFFITI, SL
INFORMÀTICA I MÉS 2012, SCP
OFI ESCOLAR ESTEL, SL.
INFORMACIÓ DE COMARQUES,SL
AMPA JACINT VERDAGUER
AMPA JACINT VERDAGUER
AMPA JACINT VERDAGUER
AMPA JACINT VERDAGUER
SERVIPREIN SOCIEDAD PREVENCION SLU
EDUARD SEGUI FERRETERIA, SL
ASSOCIACIÓ ALBA
ASSOCIACIÓ ALBA
ASSOCIACIÓ ALBA
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU
TELEFONICA TELECOMUNIC. PÚBLICAS SAU
HOSTAL DEL CARME, SL
HOLDER SOLUTIONS, SL
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,
SA
CELLER ANALEC, SL
AMPA VALERI SERRA
AMPA M. MERCE MARÇAL
AMPA ESCOLA RAMON PERELLO
ASSOCIACIÓ ALBA
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,
SA
FARRAS & HUGUET, S.L.

4001679369
111/15
0040
4/15-16
0032
NE/150.524

30/11/2015
10/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
31/12/2015

A83052407
B25728353
G25031998
G25611344
G25032657
G25014077

4001699009
508000334
25000-2015-12-3N
45128
269
08/354/415
P1M501N0605299

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
29/12/2015

ESQ2866001G
B60848223
A25000050
A80903180
A81948077

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
PETROMIRALLES, SL
ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES, SA
ADECCO T.T., SA
ENDESA ENERGIA, SA

132,65
73,51
8.437,18
3.496,44
690,20

13

724,56
30,06
773,38
731,85
327,25
1.414,77
920,37
581,46

P1M501N0575057
P1M501N0556923
P1M501N0611576
0A2015191

22/12/2015
18/12/2015
30/12/2015
31/12/2015

A81948077
A81948077
A81948077
A25031576

ENDESA ENERGIA, SA
ENDESA ENERGIA, SA
ENDESA ENERGIA, SA
M. Y J. GRUAS, S.A.

819,43
1.846,87
179,91
11.900,30
57.396,28

Fonaments de dret
I.
II.

Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual el
reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per
qualsevol motiu, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és
competència del Ple de la Corporació

Per tot l’anterior ES PROPOSA AL PLE:
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits relacionats a la part expositiva de
la proposta per import de 57.396,28€, corresponents a l’exercici 2015 ,
aprovant-ne la despesa i ordenant-ne el pagament.
2. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016 els esmentats
crèdits en les partides que presentin adequació pressupostària d’acord
amb l’especificitat de cada crèdit.
3. Que es practiqui en cada cas, la retenció de crèdits escaient.

7.APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL
COMARCAL, AMB ELS SEUS ANNEXES I DEL SEU CONSORCI ADSCRIT
PER A L’EXERCICI 2016.
ANTECEDENTS
S’ha format el pressupost general d’aquest Consell Comarcal corresponent a
l’exercici econòmic 2016, amb les bases d’execució que li son pròpies, l’annex
de personal i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball i
amb indicació del topall de despesa no financera a respectar en aquesta
anualitat.
El pressupost, en aplicació del què disposa la LRSAL, s’aprova consolidat amb
el del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell, adscrit al
Consell.
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Consta a l’expedient informe sobre el procediment a seguir per a l’aprovació.
Es proposa l’aprovació del projecte de pressupost del Consell Comarcal de
l’Urgell equilibrat en despeses i ingressos en l’import de 3.858.857,68 € en
pressupost individual i 4.453.146,43 € en pressupost consolidat amb el
CGRUU, d’acord amb el detall per capítols que es fa seguir:
La intervenció comarcal ha informat respecte del compliment de la proposta de
pressupost dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa
que es preveuen a la Llei Orgànica 21/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i d’acord amb l’article 30 de la mateixa
norma cal que el Ple de la Corporació aprovi el límit màxim de despesa no
financera, que es calcula en 4.317.777,31 €.
FONAMENTS DE DRET
I.

L’article 14 apartat 2n lletra e) de la Llei d’organització comarcal, que

atorga al Ple la competència per aprovar els pressupostos.
II.

L’article 165, 166, 168, 169 i concordants del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

III.

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF).

Per tot l’anterior ES PROPOSA:
1. Aprovar el límit de despesa no financera del Consell Comarcal de l’Urgell
per a l’exercici 2016 per import de 4.317.777,31 €. Aquest límit es veurà
incrementat de forma automàtica sense necessitat d’acord plenari exprés en
els supòsits que s’aprovi per òrgan competent una modificació
pressupostària per suplement, generació o ampliació de nous crèdits
d’ingressos dins els límits establerts per la LO 21/2012.
2. Aprovar inicialment el pressupost del Consell Comarcal de l’Urgell,
corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2016, amb un import total de
3.858.857,68 € en despeses equilibrat amb els ingressos en la mateixa
quantitat, així com la documentació que l’acompanya i que forma l’expedient
d’aprovació, consolidat amb el del Consorci per a la Gestió dels Residus
Urbans de l’Urgell adscrit, el qual, resumit per capítols és el següent:
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PRESSUPOST
DESPESES

DE

CONSELL

CONSORCI
GRUU

TOTAL

ELIMINACIONS

CONSOLIDACIÓ

CAPÍTOL I

1.727.335,89

146.769,62

1.874.105,51

1.874.105,51

CAPÍTOL II
TOTAL CAPÍTOL
III

1.530.899,69

345.085,49

1.875.985,18

1.875.985,18

8.400,00

8.400,00

8.400,00

TOTAL CAPÍTOL IV

557.773,98

38.424,68

596.198,66

TOTAL CAPÍTOL VI

34.448,12

97.833,64

132.281,76

132.281,76

183.418,85

183.418,85

183.418,85

TOTAL CAPÍTOL VIII
TOTAL:

3.858.857,68

811.532,28 4.670.389,96

-33.824,68

-33.824,68

0,00
PRESSUPOST
D'INGRESSOS
TOTAL CAPÍTOL III
TOTAL CAPÍTOL IV
TOTAL CAPÍTOL V
TOTAL CAPÍTOL VII
TOTAL:

CONSELL

609.251,17

CONSORCI
GRUU

627.613,43

3.227.158,39

TOTAL

1.236.864,60

562.373,98

4.453.146,43

183.418,85
ELIMINACIONS

CONSOLIDACIÓ

-33.824,68

1.203.039,92

3.227.158,39

3.227.158,39

1,00

500,00

501,00

501,00

22.447,12

183.418,85

205.865,97

205.865,97

3.858.857,68

811.532,28 4.670.389,96

-33.824,68

4.636.565,28

3. Aprovar les bases d'execució del pressupost que seran d'aplicació al
Consell Comarcal de l’Urgell en l’exercici 2016 i mentre no es modifiquin.
4. Aprovar inicialment la relació de llocs de treball i la plantilla de personal per
al 2016, comprensives de tots els llocs de treball del Consell Comarcal de
l’Urgell i del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell.
5. Ordenar l’exposició al públic dels anteriors documents mitjançant anunci al
BOP i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal durant quinze dies, a l’efecte
que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions o
reclamacions que s’estimin adients.
Es consideren interessats els qui estiguin legitimats segons el que disposa
l’art. 170 de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motius
enumerats taxativament en l’apartat segon del mateix article.
6. En cas de no haver-hi reclamacions durant l’esmentat termini l’expedient de
pressupost quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior
acord.
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8.NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CONSELL COMARCAL
DE L’URGELL A DIVERSOS ENS
Antecedents
L’organisme autònom Cal Trepat és un organisme autònom, creat per
l’ajuntament de Tàrrega per a la gestió i promoció de Cal Trepat com a centre
dinàmic en la recerca de sinèrgies tant culturals com industrials que la ciutat de
Tàrrega pugui necessitar, així com fomentar i promoure el llegat que va
representar la Fàbrica Trepat com a referent del món agrícola
Segons l’article 10 dels estatuts que regeixen el funcionament d’aquest ens, els
consell rector és l’òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i
l’orientació i fixació de les línies d’actuació de l’Organisme, i, en forma part, un
representant del Consell Comarcal de l’Urgell.
Per altra banda, el consorci Globalleida és constituí per a la promoció
econòmica i la contribució al desenvolupament econòmic, empresarial i
territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida.
Segons l’article 13 dels estatuts del Consorci formarà part del Consell General
del Consorci 1 membre designat per cadascun dels consells comarcals de la
Demarcació de Lleida adherits al Consorci.
El Museu Comarcal de l’Urgell és una fundació pública municipal,
l’administració de la qual correspon a un patronat, integrat per diferents
membres, entre ells , la Generalitat de Catalunya. En compliment del que
disposa la Llei 17/1999, de museus, el Consell Comarcal es va subrogar en la
posició de la Generalitat en el conveni entre Generalitat i Ajuntament de
Tàrrega per a la gestió del Museu. Es necessari, doncs, designar un
representant del Consell Comarcal al Museu Comarcal de l’Urgell.
ES PROPOSA
PRIMER.- Nomenar representants del Consell Comarcal de l’Urgell a
l’organisme autònom Cal Trepat:
Titular:
Sr. Jaume Pané i Roig
Substitut:
Sr. Josep Castelló i Solà
SEGON.Nomenar representants del Consell Comarcal de l’Urgell al
Consorci Globalleida:
Titular:
Sr. Salvador Bonjoch i Guim
Suplent:
Sra. Carme Miró i Solé
17

TERCER.- Nomenar representants del Consell Comarcal de l’Urgell al
Museu Comarcal de l’Urgell:
Titular:
Sr. Salvador Bonjoch i Guim
Suplent:
Sr. Jaume Pané i Roig

9.MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015,
va aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut
a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria
en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya
esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i
escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de
creació d’un estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la
futura constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini
màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de
seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a
expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de
desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions
de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional,
que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de
juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel
poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a
obrir aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera
democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la
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ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i
integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament
les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a
fi de blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de
les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta
resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per
tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent
en forma de república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de
la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne,
el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que
en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el
cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos
de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut
(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar
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4.

5.

6.

7.

exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema
Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap
ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona
part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la
qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos
obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el
futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena
vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les administracions
catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat
educativa.
Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per
textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni
europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets
Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva
actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels
drets fonamentals esmentats.
Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines
de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control
del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions
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Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit
pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la
càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus
d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i
eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i
contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc.
Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats
al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels
interessos amb finalitats socials.”

Atesos aquests fets, es proposa al ple del Consell Comarcal l'adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió del Consell Comarcal de l'Urgell
a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
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10.- MOCIO DE SUPORT
<<GARANTIA +55>>

A

LA

CREACIÓ

DE

LA

PRESTACIÓ

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la
població activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives
de recuperació d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc
de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i
empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una
major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per
desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total
d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest
col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en el
millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió
de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55
anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis
per desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit
en reduir la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones
beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que
es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55
anys, què és l’unic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de
cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de
la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per
desocupació ha prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions
per desocupació, entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament a les
persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un
col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als
marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de
jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de
cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació
d’aquelles persones que són expulsades del mercat de treball en edats
pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació
més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats
individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals
d’aquest col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues
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familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi
de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de
jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context
on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui
o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al
càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de
cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de
cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè
hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un
subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció
o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu
és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment
important que
es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al
sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
ES PROPOSA:
"Donar suport a la proposta d'UGT en el sentit següent:
Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una
proposta integral i que contempla:
Una prestació econòmica igual al SMI vigent el manteniment d’entre un 90 i el
100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa quantia que la
darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d’aquesta
prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP,
mort i supervivència i jubilació.
Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la
Carta Social Europea.
Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció.
Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les
inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem
millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.
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Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i
de formació amb continguts reals."
Tàrrega, 18 de gener de 2016
El president,
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