AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses
sessió plenària 1/2012

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 01/2012
Caràcter: Ordinària
Dia: 26 de gener de 2012
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 23:00 hores
Lloc: Sala de Sessions

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

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:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de novembre de 2011, quina còpia
s’acompanya.
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni signat amb el Consell Comarcal
del Ripollès per a l’execució de l’obra Pavimentació del camí de Puigcercós.
3. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb Televisió del Ripollès
4. Elecció del jutge de pau substitut de les Llosses.
5. Propostes d’urgència.
5.1.- Adhesió a l’associació “municipis per la independència”
6. Donar compte de la gestió ordinària.
7. Precs, preguntes i mocions.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE NOVEMBRE DE
2011.
El ple aprova, per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, l’acta de la sessió de novembre de 2011.
2.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LES LLOSSES PER
AL FINANÇAMENT DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES
OBRES DE L’ACTUACIÓ “PAVIMENTACIÓ I MILLORA DEL CAMÍ DEL
COBERT DE PUIGCERCÓS, TRAM DE LES LLOSSES”
En data 2 de febrer de 2011, l’Ajuntament de les Llosses i el Consell Comarcal del
Ripollès van subscriure un conveni de col·laboració que tenia com a objectiu el
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finançament de l’actuació “Pavimentació i millora del camí Cobert de Puigcercós, tram
de les Llosses”;
Atès que en dit conveni s’hi ha detectat un error de concepte, es veu convenient
formalitzar-ne un de nou;
Vist el text del nou conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Ripollès per al
finançament de la redacció del projecte i direcció de les obres de l’actuació esmentada;
El ple adopta els següents acords:
Primer. Denunciar el conveni subscrit entre l’Ajuntament de les Llosses i el Consell
Comarcal del Ripollès en data 2 de febrer de 2011, deixant -lo sense efectes a partir de la
data de signatura del nou conveni, atès s’hi ha constatat un error de concepte.
Segon. Aprovar el contingut del conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del
Ripollès per al finançament de la redacció del projecte i direcció de les obres de
l’actuació “Pavimentació i millora del camí Cobert de Puigcercós, tram de les Llosses”,
còpia del qual consta a l’expedient.
Tercer. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura
del conveni.
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
Cinquè. Donar-ne compte a intervenció, als efectes oportuns.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR AMB TELEVISIÓ DEL
RIPOLLÈS.
El ple, per unanimitat dels assistents, acorda no sotmetre a debat i votació la proposta
d’acord, deixant-la fora de l’ordre del dia, amb l’objectiu d’estudiar alternatives al
contingut de la proposta
4. ELECCIÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT
Vist que la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ens va
comunicar en data de 23 de setembre de 2011, que estava pròxima la finalització del
mandat del jutge de pau substitut, i per tant cal procedir a una nova convocatòria per tal
de cobrir aquesta plaça.
De conformitat al que estableix l’article 7 del Reglament de j utges de pau, és necessari
que aquests càrrecs siguin elegits amb el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres de l’Ajuntament.
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Atès que l’anunci de convocatòria pública per a la provisió del càrrecs de jutge de pau
substitut del municipi de les Llosses, va ser publicat al BOP de Girona núm. 228, de 16
de novembre, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es va enviar una circular a tots els
veïns, núm. RS 302, de data 14 de novembre.
Atenent que durant el termini d’informació pública a que ha esta t sotmès l’esmentat
anunci s’han presentat dues sol·licituds pel càrrec de jutge de pau substitut:



Sr. Adolfo Rubio Alòs, amb DNI 37252493Z
Sr. Josep Sagués i Matas, amb DNI 37648557H

Atès el que disposa l’article 101 de la LOPJ, és necessari procedir a la votació secreta
del càrrec de jutge pau substitut, el qual requereix el quòrum de la majoria absoluta.
Es procedeix a la votació secreta, amb el següent resultat: 2 vots a favor del Sr. Adolfo
Rubio i dos vots a favor del Sr. Josep Sagués.
Per manca del quòrum de la majoria absoluta, no es procedeix a la designació del jutge
de pau substitut.
5.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
El ple aprova, per unanimitat dels assistents, la urgència i la inclusió a debat i votació la proposta
d’acord que consta a continuació.
5.1.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”
El dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió
aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides i al Pacte Internacional dels
Drets
Civils
i
Polítics
ratificat
per
l’Estat
espanyol
l’any
1977.
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i
promoure els seus interessos comuns i genèrics.
Tenint en compte que el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles
133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa
l’esmentat Decret 110/1996, es proposa l’adopció dels següents
El ple adopta els següents acords:
Primer.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de les Llosses a l’Associació
“MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA” i aprovar-ne els seus estatuts, amb l’objecte
de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen a
Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el
seu dret a decidir.
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Segon.- Designar a l’alcalde, Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila, com a representant de
l’Ajuntament de les Llosses a l’Associació.
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde per a
l’atorgament dels documents necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats.
Quart.- Aprovar fer onejar la senyera estelada al lloc reservat a tal efecte al balcó de la
casa consistorial, des del dia d’avui i fins que el poble de Catalunya pugui exercir
efectivament el seu dret a la lliure determinació, com a ensenya reivindicati va i amb la
finalitat de crear consciència col·lectiva que el poble català no gaudeix de la llibertat
que li correspon, tot fent una crida a la resta d’Ajuntaments del país pel tal que
s’adhereixin a dita iniciativa.
Votacions
Totes els presents voten a favor, aprovant-se per majoria absoluta.
6. DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA.
S’assabenta al ple de la següent gestió ordinària:
- Decret 21.09.2011- Llicència obres exp. 11/2011. Arranjament camí existent a la finca
de Cal Govern.
- Decret 09.11.2011- Llicència obres exp. 12/2011. Obres rectoria de Matamala.
- Decret 18.10.2011- Llicència obres exp. 13/2011. Sagristia església Santa Maria de les
Llosses.
- Decret 24.10.2011- Llicència obres exp. 14/2011. Reparació mur horta petita del
Guixé.
- Decret 09.11.2011- Llicència obres exp. 16/2011. Paviments i reforma bany la Plana.
- Decret 03.01.2012- Llicència obres exp. 17/2011. Reformes Mas Bernador.
- Decret 05.10.2011- Llicència activitats exp.05/2011- NI. Ramaderia Pirinat, SC Canvi
de nom llicència exp. 03/2005-AE. Finca Cal Govern. Extensiva
- Decret 11.01.2012- Llicència activitats exp. 01/2012-NI. Ampliació llicència exp.
01/2005.Finca la Riba. Extensiva
- Decret 05.10.2011- Llicència activitats exp. 01/2011-AIII. Ramaderia Pirinat. Vedells
d’engreix. 30 caps. Finca Cal Govern
- Decret 11.10.2011- Llicència activitats exp. 02/2011-AIII. Instal.lació semiintensiva al
Pujol.
- Decret 20.12.2011- Llicència activitats exp. 03/2011-AIII. 48 vedells d’engreix. Finca
Llimós.
- Decret 08.11.2011- Aprovació conveni amb el Consorci AOC per a la prestació del
servei de notificació electrònica.
- Decret 12.01.2012- Aprovació prèvia projecte “Ampliació de cobert al càmping Saiol.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 23:00 hores, de la qual,
com a secretari, n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.
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Vistiplau,
David Serrat i Soldevila
Alcalde
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