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

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 9/2011
Caràcter: Ordinari
Dia: 29 de setembre de 2011
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 23:30 hores
Lloc: Sala de Plens

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

Assisteixen la senyora Leonor Escuer Hernández, administrativa de l’Ajuntament i
secretària delegada pel SAT del Consell Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de les
Llosses, i el senyor Manel Vázquez Díaz, interventor comissionat pel SAT del Consell
Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de les Llosses.
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 28 de juliol, quina còpia
s’acompanya.
2- Proposta de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2011.
3- Proposta de modificació del pressupost de 2011, mitjançant suplement de
crèdit, exp. 3/2011.
4. Delegació de competències en favor de l’alcaldia per a la contractació de les
actuacions: “Sala Polivalent de les Llosses. Text refós desglossat 2ona. fase. Obra
núm. 2010/803” i “Acabats interiors, instal·lacions i supressió barreres
arquitectòniques oficines ajuntament. obra núm. 2010/802”
5. Donar compte de la gestió ordinària.
6. Precs, preguntes i mocions.
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA ANTERIOR,
QUINA CÒPIA S’ACOMPANYA.
El ple aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat.
2. MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2012
D’acord amb la disposició transitòria 2a de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació
del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials
de caràcter públic.
L’informe tècnic i econòmic que hi ha a l’expedient posa de manifest el cost dels serveis i
la possibilitat de cobrir-los amb la recaptació de la taxa que es proposa imposar i el valor
del mercat en les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
L’informe de la Secretaria i intervenció municipal considera correctes i degudament
fonamentades les tarifes proposades.
Efectuada la revisió de les ordenances fiscals de Les Llosses i vista la necessitat
de modificació d'algunes d'elles per tal de cobrir els costos previstos per l'any
2012, segons els estudis econòmics i financers que consten a l'expedient,
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
1. Aprovar provisionalment la imposició de la modificació de les Ordenances de les taxes
i impostos municipals següents:
A.Ordenança 1. Reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles
Es proposa fixar en un 0’85% el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns de
naturalesa urbana; en un 0’85% el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns de
naturalesa rústica i en un 0’85% el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns de
naturalesa especial, per l’any 2012 i següents.
B. Ordenança 2. Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Afegeix un punt tercer en l’article 4è. el redactat del qual és el següent:
3. Bonificació del 100% pels vehicles històrics o aquells que tinguin una
antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de la seva
fabricació o, si aquesta no es coneix, prenent com a tal la de la seva primera
matriculació o, en el seu defecte, la data en que el corresponent tipus o variant es
va deixar de fabricar.
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Per poder gaudir de la bonificació, els interessats hauran d’instar la seva
concessió indicant les característiques del vehicle i la seva matrícula.
C. Ordenança 9. Taxa pel subministrament d’aigua.
Es proposa modificar l’article 6è, el qual quedarà redactat de la següent manera:
Tarifa primera. Subministrament aigua:
-

Habitatges, per cada m3 consumit: 0,40 €
Locals comercials, per cada m3 consumit: 0,40 €
Fàbriques i tallers, per cada m3 consumit: 0,40 €
Explotacions agrícoles, per cada m3 consumit: 0,40 €

Tarifa segona. Connexions i altres:
- Quotes de manteniment de comptadors: 40,00 €
- Quotes de connexió 1.000,00 €
D. Ordenança 10. Taxa per recollida d'escombraries.
Es proposa incrementar les tarifes de 2012 per tal de cobrir el 85% del cost
directe del servei de tractament i recollida de residus sòlids u rbans, excepte les
empreses que tributen al IAE que la tarifa romandrà igual. Els imports resultants
són els següents:
A) Deixalles industrials i comercials, inclosa la recollida i el tractament:
1.- a) Hostaleria de fins a 15 places........................... .................... .198,71 €
b) Hostaleria de més de 15 places............................ .............. . 397,41 €
2.- Fondes, Autoserveis i locals d’espectacles .................. ..........
149,03 €
3.- Indústries tèxtils i similars ............................... ........... ......... . 397,41 €
4.- Cafès, bars, tavernes i anàlegs ................................. ...........
149,03 €
5.- Restaurants............................................................................ ....347,73 €
6.- Establiments de vendes al detall .............................................. 36,90 €
7.- Càmpings, per unitat d’acampada .............................. ............
7,38 €
8.- Terrenys d’acampada juvenil .................................... ............. 198,71 €
9.- Cases de colònies, i similars
de fins a 50 places....................................................................
.397,41 €
10.- Empreses que tributen al IAE ....................................... ........ 1.575,00 €
B) Deixalles domiciliàries
Per cada habitatge, estigui o no ocupat ............................. .......... 49,68 €
2. Aquestes modificacions començaran a regir des de l’1 de gener de 2012 i continuaran
vigents mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa.
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3. Aquest acord d’aprovació provisional i els textos de les ordenances fiscals que
s’hi annexen s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament
durant el termini de 30 dies hàbils des del següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició
pública de les ordenances, qui tingui la condició d’interessat, en els termes de
l’art. 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pot
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideri oportunes.
4. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional

3- EXPE DIENT NÚMERO 3/2011 DE MODIFICACIÓ DE CRÈ DIT
EN EL PRESSUPO ST DE L’AJUNTAMENT ANY 2011.
Vist l’expedi ent tramitat a l’efect e, i també els inform es d’Intervenció i
Secretaria,
El ple adopt a, per unanimitat, els següent s acords:
1. Aprovar l’expedi ent de suplem ent de crèdit del pressupost municipal
de l’ex erci ci 2011, finançat mitjançant romanent de t resoreria a 31 de
desem bre de 2010.
2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, amb anuncis
en el BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a l’objecte d’escoltar
reclamacions i suggeriments.
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord
en el supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin
reclamacions, circumstància que quedarà degudament acreditada degudament a
l’expedient, amb certificat del secretari.
4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació
d’Hisenda (Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als
Serveis Territorials del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, a l’efecte legal oportú.
ANNEX A L’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 3/2011 DE
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011
-EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT 3/2011A. FINANÇAMENT QUE S’UTILITZA.
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A.1

- Romanent de Tresoreria a 31/12/2010
- Incorporació de Romanents de Crèdit
(2011,1,87000)
- Modificació del Pressupost 1/2011
- Modificació del Pressupost 2/2011
- Utilització del romanent de tresoreria en la present
modificació

340.324,64 €
-240.114,01
-13.375,78
-15.188,25
-36.232,00

€
€
€
€

B. SUPLEMENTS I CONCESSIONS DE CRÈDITS QUE S’ACORDEN.

Partida

nom

2011.1.011/91302
2011.1.165/22100
2011.1.338.22607
2011.1.920.21600
2011.1.920.22103
2011.1.920.22200
2011.1.920/22706
2011.1.942/46501
2011.1.943/48900
2011.1.920/62300

Consignació Proposta
Consignació
inicial
d’increment definitiva
Amortització préstec
6.170,00
200,00
6.370,00
Subministra.energia elèctrica
7.000,00
4.500,00
11.500,00
Festes Populars
19.036,00
3.300,00
22.336,00
Mantenim. equips informàtics
1.200,00
500,00
1.700,00
Combustibles i Carburants
1.500,00
329,98
1.829,98
Comunicacions telefòniques
1.500,00
1.100,00
2.600,00
Estudis i serveis tècnics
10.000,00
20.000,00
30.000,00
Consell Comarcal SAT
5.000,00
2.000,00
7.000,00
Ripollès Desenvolupament
2.034,00
3.500,00
5.534,00
Maquinària d’oficina
343,98
802,02
1.146,00
TOTAL
53.783,98 36.232,00
90.015,98
SUPLEMEN.CRED.

Intervencions
El regidor, Sr Josep Llimós, demana per l’import de la consignació de la partida
de festes populars.
La senyora Leonor Escuer respon que s’han incorporat imports pendents d’anys
anteriors i que cal tenir en compte que cada nucli de les Llosses fa la seva festa
major.
El regidor Sr. Joan Sala explica que també s’ha recuperat la Festa del Pi, cosa que
també incrementa la despesa.
4. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN FAVOR DE L’ALCALDIA PER
A LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS: SALA POLIVALENT DE
LES LLOSSES. TEXT REFÓS DESGLOSSAT 2ONA. FASE. OBRA NÚM.
2010/803 I ACABATS INTERIORS, INSTAL·LACIONS I SUPRESSIÓ
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BARRERES ARQUITECTÒNIQUES OFICINES AJUNTAMENT. OBRA
NÚM. 2010/802
L’Ajuntament de les Llosses té incloses al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
les actuacions titulades Sala polivalent de les llosses. Text refós desglossat 2ona.
Fase. Obra núm. 2010/803 i acabats interiors, instal·lacions i supressió barreres
arquitectòniques oficines ajuntament. obra núm. 2010/802
.
Atès que l’adjudicació de les mateixes i la tramesa de tota la document ació ha
d’haver estat tramesa al Departament de Governació abans de finalitzar el present
any 2011.
Atès que el ple serà l’òrgan de contractació vistos els imports de les actuacions a
licitar, i atès que les sessions plenàries es celebren cada dos mesos, s’entén òptim
delegar a l’alcaldia , la competència per aprovar, tramitar i adjudicar els
contractes d’obres de les dues actuacions a l’inici assenyalades als efectes
d’eficàcia per al compliment dels terminis establerts pel PUOSC i evitar la pèrdua
de les subvencions corresponents, sense les quals l’ajuntament no pot afrontar el
cost de els mateixes.
Vistes les previsions de la disposició addicional segona de la Llei 30/2007 de
contractes del sector públic, de l’article 22.4 de la Llei 7/1985 de bases del regim
local i l’article 13.3 de la Llei 30/1992 reguladora de les bases del regim local.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. 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.
SEGON. Publicar la delegació al Butlletí oficial de la província de Girona, al
taulell d’anuncis de la corporació i al web municipal.

5. DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA.
S’assabenta al ple de la següent gestió ordinària:
Decret 16.7.2011- Llicència obres exp. 7/2011. Pavimentació camí.
Decret 28.7.2011- Canvi nom rebut i titular padró deixalles.
Decret 04.8.2011- Canvi nom rebut padró deixalles.
Decret 26.8.2011- Llicència obres exp. 8/2011. Construcció piscina.
Decret 26.8.2011- Llicència obres exp. 9/2011. Construcció piscina.
Decret 05.9.2011-Llicència obres exp. 10/2011. Coempco. Obres Sala Polivalent,
1a. Fase
Decret 19.9.2011-Llicència activitats exp. 04/2011-NI, extensiva.
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6. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
El regidor Sr. Josep Llimós demana per la possibilitat de destinar finançament a
la recuperació de fonts d’aigua perdudes.
L’alcalde respon que es pot estudiar, assenyalant que és difícil recuperar -les.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió 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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