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

SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 1/2015
Caràcter: ordinària
Dia: 29 de gener de 2015
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/es:
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Sr. Joan Sala i Vernet
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Sr. Jordi Coll i Capdevila
Excusa: CAP

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte de la relació de factures aprovades
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Aprovació de la modificació dels estatuts del Consell d’Iniciatives Locals pel Medi
Ambient (CILMA)
6. Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci d’Espais d’Interès Natural
del Ripollès (CEINR)
7. Aprovació de la proposta de modificació dels estatuts del consorci LOCALRET.
8. Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci Ripollès Desenvolupament.
9. Adhesió al Grup d’Acció Local (GAL) Associació per la Gestió del Prog rama Leader
Ripollès-Ges-Bisaura
10. Donar suport a mocions d’altres administracions i entitats:
Moció del Consell Comarcal del Ripollès de rebuig a les previsions dels
pressupostos generals de l'Estat de l'any 2015 en inversions a la comarca del
Ripollès.
11. Assumptes urgents
12. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aprova l’acta núm. 11, corresponent a la sessió ordinària de 27-112014
2. Donar compte de la relació de factures aprovades.
Es dóna compte al Ple de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
del Ple següents:
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6.391,70
50,82

El Ple en queda assabentat
3. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL
Es dóna compte al Ple dels assumptes més rellevants rebuts a l ’Ajuntament des del
darrer Ple:
Data
01-12
03-12
03-12
12-12
22-12
23-12
23-12
30-12
07-01
13-01

Resum
Consell Comarcal: tramesa acord Ple sobre rebuig del PGE 2015 per manca inversions al
Ripollès
Consell Comarcal: proposta de millora del camí de la Riba a l’Auró
Recaptació: informe de períodes de cobrament al 2015

Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, en la sessió del 29 d’octubre de 2014
va aprovar el PTGMF de la finca CAN GOVERN, propietat del senyor Marc Garriga
Rovira, dels termes municipals de Les Llosses i Ripoll (Ripollès)
Departament d’Interior: Carta de la subdirectora general de Seguretat Interior
Aprovació Modificació Estatuts Consorci Localret
Consell Comarcal: obligatorietat de redactar i elaborar plànols de delimitació de franges
de protecció als nuclis urbans
Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, en la sessió del 26 de novembre de
2014 va aprovar el PTGMF de la finca PUIG EMPÍ, propietat del senyor Salvador Icart
Pujol
Consell Comarcal: liquidació servei de recollida de gossos
Diputació de Girona: denegació ajut neteja camins per prevenció d’incendis

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Núm.
Ordre
Ple
1
2
3
4

Data
26-11
05-12
09-12
14-01

Assumpte
Assabentat inici activitat habitatge ús turístic a Cal Fuster
Aprovació regulació compte extrapressupostari 5551
Creació partida pressupostària
Aprovació prèvia projecte “ampliació edificació existent a Cal Ferrer de
Dalt”

El Ple en queda assabentat
5. Aprovació de la modificació dels estatuts del Consell d’Iniciatives Locals
pel Medi Ambient (CILMA)
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE
GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament, ha
comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de
2014, un acord de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local (LRSAL) i per cercar la millora de determinats aspectes de funcionament de
caràcter més operatiu, i sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i
aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva ratificació.
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de
membres de la Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els
vigents Estatuts no s’adiu amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es
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modifiquen qüestions relatives a l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de
Junta Executiva i Assemblea General, al quòrum d'aprovació en cas de modificació
d'estatuts i altres acords d'especial transcendència, a la possibilitat de delegació del
vot per a sessions concretes, i al repartiment de facultats entre Assemblea, Junta
Executiva i President.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que
regula les Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per
modificar els Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals
associats, adoptat per majoria absoluta.
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Co rporació que adopti l’acord següent:
Primer. RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL
D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA
(CILMA), aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 25 de novembre de
2014.
Segon. Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i
29.1 dels Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la forma que consta a
l’expedient.
Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i del
text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de ratificació de
tots els ens associats.
b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Admin istració Local, als
efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives d'ens locals.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci d’Espais d’Interès
Natural del Ripollès (CEINR)
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5616 de data 27 d'abril de
2010 es va publicar el Text Refós dels Estatuts Reguladors del Consorci per a la
Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès, amb l'objecte de
preservar, millorar, difondre i gestionar el patrimoni natural i el seguiment de les
activitats compatibles amb les funcions que compleixen els espais d'interès natural;
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que
cal adoptar dins d’aquest exercici i que comporta, entre altres, l’adscripció del
Consorci a un dels ens que en formen part (DA 20 de la Llei 30/1992, en la redacció
donada per la LRSAL) essent inicialment el Consell Comarcal del Ripollès; això no
obstant, es preveu també en la proposta d’estatuts que en l’eventual canvi
d’adscripció s’atendrà igualment als criteris normatius de prioritat previstos
normativament i referits en qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari.
La determinació d’adscriure aquest Consorci al Consell Comarcal del Ripollès és fruit
d’un seguit de converses amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, en què finalment el
Director General Medi Natural i Biodiversitat emet un ofici al Consorci, de data 19 de
setembre de 2014, en el qual es considera que d’acord amb els criteris que
s’expliciten a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, pertoca al Consell Comarcal del
Ripollès ser l’administració pública a la que hauria d’estar adscrit el Consorci.
Amb la modificació estatutària per l’adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també
l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el
règim, organització i funcionalment intern.

En el Consell Plenari del Consorci que va tenir lloc el passat 01 de desembre es va
acordar aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública
preceptiva per un període de 30 dies. Prèviament, s’havia traslladat la proposta de
modificació d’estatuts tant als ens consorciats com a l’ens d’adscripció i a fi de
recollir, abans de la seva aprovació, suggeriments o aportacions al text proposat
sense que, en essència, s’hagués modificat finalment. Per tant, correspon ara la
ratificació de la modificació per part de tots els ens Consorciats.
Vist l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb alt res administracions per a fins
d’interès comú.
D’acord amb els articles 269 i següents del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)
preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el
règim i els estatuts.
Vistos els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) que regulen
reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. Concretament l’article
322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci preveu que
s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada
pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les
mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents.
D’acord amb l’article 6.5. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla
aquesta organització i la Disposició Addicional 20a de la Llei, introduïda per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
estableix que els estatuts del consorci han de det erminar l’administració pública
d’adscripció d’aquest amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i disposa que
estan subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens
d’adscripció. Determina també que el personal al servei del s consorcis podrà ser
funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de
les administracions participants essent el règim jurídic el d’adscripció i les
retribucions com a màxim equivalents als d’aquella.
Tenint en compte la Disposició transitòria 6a de la LRSAL preveu un règim transitori
d’adaptació d’un any i disposa que el nou règim pressupostari, comptable o de control
serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2015.
La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de majoria absoluta del nombre
legal, d’acord amb el que preveu l’article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2. ROAS i amb els
estatuts reguladors.
Tenint en compte els articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa els quals
regulen la separació, dissolució i liquidació dels consorcis i estableix un termini de 6
mesos perquè els consorcis que estiguessin creats adaptin els seus estatuts de
conformitat a aquests articles.
Es proposen els ACORDS següents:
PRIMER.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci per a al protecció i la
gestió dels Espais Interès Natural del Ripollès acordada per Consell Plenari del
consorci per acord del passat 1 de desembre, d’acord amb el text que consta a
l’expedient.
SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci als efectes de la informació pública
conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat
dels membres que l’integren, la publicació definitiva dels Estatuts i la comunicació a
l’ens d’adscripció i al Registre d’entitats locals.
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La proposta s’aprova per unanimitat
7. Aprovació de
LOCALRET.

la

proposta de

modificació dels estatuts

del consorci

Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament de Les Llosses en forma part com a ens consorciat;
Vistos els acords de l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de
novembre de 2014;
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de
Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa;
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan
de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació;
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació;
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès
per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de
trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6770, de 15 de desembre 2014;
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al
Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de
novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Conso rci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Aprovació de
Desenvolupament

la

modificació

dels

estatuts

del

Consorci

Ripollès

La Disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local estableix que els consorcis que ja estiguin creats en el
moment de la seva entrada en vigor, hauran d'adaptar els seus estatuts al que preveu
aquesta llei, en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor.
La Disposició Addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, introduïda per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local,
estableix el règim jurídic d'aplicació als consorcis i les determinacions que han d'incloure els
seus estatuts.
Així mateix, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa regula les causes i el procediment de separació i
liquidació d'un consorci.

En aquest marc legal ha esdevingut necessari modificar els estatuts del Consorci Ripollès
Desenvolupament, a fi d'adaptar-ne el seu contingut. En aquest procés d'adaptació dels
estatuts a la Llei 27/2013, s'ha aprofitat per introduir-hi altres modificacions, a fi d'adequar
la regulació estatutària a la legal vigent.
La modificació d'estatuts proposa el canvi de denominació actual del Consorci Ripollès
Desenvolupament per passar a anomenar-se Agència de Desenvolupament del Ripollès.
El Consorci Ripollès Desenvolupament està adscrit al Consell Comarcal del Ripollès per la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE), com a unitat institucional pública
(sector Administracions Públiques), amb efectes d'1 de maig de 2014.
L’acord d’aprovació i de modificació dels estatuts s’ha de sotmetre a informació pública pel
termini de trenta dies, en la forma que estableix l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya, (ROAS).
De conformitat amb allò que disposa l’article 322 del mateix cos normatiu, la modificació dels
estatuts ha de ser adoptada per acord del seu òrgan superior de govern i ratificada pels ens,
les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que
per a l’aprovació.
La Junta de Govern del Consorci Ripollès Desenvolupament, en la seva sessió de data 16
d'octubre de 2014, va aprovar inicialment la modificació dels seus estatuts.
L'article 313.2 del Decret 179/1995, estableix que la modificació dels estatuts s'ha d'adoptar
amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Vist el contingut de l'informe favorable emès per Secretaria;
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
1. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Ripollès Desenvolupament, a
fi d'adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local i legislació concordant.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta dies, mitjançant
publicació al Butlletí oficial de la província, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de presentar al·legacions, suggeriments i/o
reclamacions.
3. Disposar que transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació
d’al·legacions, suggeriments i/o reclamacions, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense
necessitat d’ulterior acord i sense perjudici de l'adopció dels acords necessaris per part dels
ens membres del Consorci.
4. Notificar l’adopció d’aquest acord al Consorci Ripollès Desenvolupament, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
5. Publicar el text íntegre dels estatuts aprovats, una vegada hagi finalitzat el termini
d’informació pública. S'encomana aquesta publicació conjunta al Consorci Ripollès
Desenvolupament.
6. Encomanar al Consorci Ripollès Desenvolupament que notifiqui l'aprovació definitiva dels
estatuts a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes de la inscripció en el
Registre dels Ens Locals de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Adhesió al Grup d’Acció Local (GAL) Associació per la Gestió del Programa
Leader Ripollès-Ges-Bisaura
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En data 29 d’agost de 2008 es va constituir l’Associació per la gestió del programa
Leader Ripollès Ges Bisaura, que té entre els seus objectius específic, entre altres,
gestionar i optimitzar els recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit
territorial pel Programa LEADER de la Unió Europea , assumint a aquest efecte les
funcions de “Grup d’acció local” d’acord amb les directives comunitàries.
En data de 31 de desembre de 2014 es publica el DOGC l’Ordre AAM/387/2014, de 19
de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups
d’Acció local en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 20142020.
Entenen que el municipi de les Llosses forma part de l’àmbit territorial elegible de
PDR 2014-2020, segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de desembre i segons
el mapa territorial, pertoca formar part del GAL Associació per la gestió del programa
Leader Ripollès-Ges-Bisaura.
El Ple de l’Ajuntament de les Llosses per unanimitat que compleix el quòrum de la
majoria absoluta de tots els seus membres assistents ACORDA:
PRIMER. AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi les Llosses al Grup
d’Acció Local Associació per la gestió del programa Leader Ripollès -Ges-Bisaura.
SEGON. NOTIFICAR el present acord a l’Associació per la gestió del programa Leader
Ripollès-Ges-Bisaura.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. Donar suport a mocions d’altres administracions i entitats:
Moció del Consell Comarcal del Ripollès de rebuig a les previsions dels
pressupostos generals de l'Estat de l'any 2015 en inversions a la comarca del
Ripollès.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès següent:
“...”
12. Rebuig a les previsions dels Pressupostos generals de l'Estat de l'any
2015 en inversions a la comarca del Ripollès.
Els pressupostos generals de l'Estat espanyol per a l'any 2015 castiguen novament
Catalunya, destinant-hi només un 9,5% de les inversions totals, una dècima menys
que l'any 2014 i molt lluny del 19% que suposa l'aportació catalana al PIB estatal.
Aquesta situació palesa novament la tendència de l'Est at espanyol a no invertir a
Catalunya.
Els pressupostos de 2015 reserven per a Catalunya 1.072,26 milions d'euros en
inversions no regionalitzables, dels quals només 53,34 milions d'euros es destinaran
a les comarques gironines.
La situació de la nostra comarca és encara més dramàtica, ja que la previsió dels
pressupostos en inversions al Ripollès és anecdòtica i testimonial, d'únicament
20.000 euros.
Aquesta quantitat de 20.000 euros es distribueix entre els tres grans projectes viaris
de Foment a la comarca -el túnel de Toses, la variant de Ribes de Freser i el nou
traçat de la N-260 entre Campdevànol i Olot-, els quals perceben la quantitat
simbòlica de 5.000 euros cadascun d'ells, i la redacció de l'estudi informatiu de l'Eix
Pirinenc entre Olot i Ripoll, que percebrà 5.000 euros més.
El Ripollès cau en l'oblit i l'Estat abandona inversions vitals per al desenvolupament
de la nostra comarca, reclamades històricament des del territori. És evident que el

Ripollès necessita millorar, ser competitiu per poder créixer i aquest creixement
passa de forma obligada per una millora en les comunicacions, en la xarxa viària i en
la línia de ferrocarril entre Barcelona i Puigcerdà, d'una importància cabal per al
nostre desenvolupament econòmic.
El Ripollès necessita créixer econòmicament, ser competitiu i atractiu per a
inversions, tant en capital financer com en capital humà. Cal que la nostra comarca
se situï entre les capdavanteres de Catalunya, hem de poder ofer ir la nostra riquesa
gastronòmica, cultural i paisatgística a la resta de món i als nostres ciutadans; hem
d'aconseguir una comarca atractiva per visitar, per viure -hi i per invertir-hi. I això
requereix, indubtablement, la millora de les comunicacions i d e les infraestructures
que obrin el Ripollès al seu entorn més immediat.
Cal traduir en inversions les aportacions que la nostra comarca fa a l'Estat.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el
Ple acorda per unanimitat dels assistents:
Primer. Mostrar el desacord total amb les inversions previstes en els pressupostos
generals de l'Estat per a l'any 2015 per a la comarca del Ripollès, per ser del tot
insuficients.
Segon. Reclamar al Govern estatal l'execució de les inversions urgents per al Ripollès
-les millores de la N-152, de la N-260, del túnel de Toses i el desdoblament de la via
de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà-, i la seva inclusió en el tràmit parlamentari
d’aprovació dels pressupostos per al 2016.
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès.
Quart. Traslladar aquest acord a tots els partits representats al Congrés dels Diputats
i al Senat.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a al seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Assumptes urgents
11.1. Aprovació del compromís de despesa de telefonia de 2015 i 2016
Atès que l’Ajuntament es va acollir a la compra
telecomunicacions per acord del Ple de 30-05-2013;

agregada

de

serveis

de

Vist que s’han adjudicat tres lots de serveis:
Lot 1. Veu fixa a Telefònica de España SAU
Lot 2. Mòbils veu i dades a VODAFONE
Lot 3. Dades i accés a Internet a Telefònica de España SAU
Vist que LOCALRET ens requereix l’adopció del compromís que vam prendre per
l’import que ens sigui aplicable;
El Ple per unanimitat APROVA:
1. Aprovar el compromís de despesa dels serveis adjudicats per LOCALRET en allò
que afecta l’Ajuntament de les Llosses pels exercicis 2015-2016, tenint en compte els
ajustament necessaris per a la data d’inici i període de vigència.
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2. Comunicar aquest acord al Consorci LOCALRET i a l’actual proveïdor de serveis de
telecomunicacions de l’Ajuntament per a al seva deguda constància.
11.2. Aprovació de la separació de l’Ajuntament de les Llosses com a membre del
Consorci Ripollès Desenvolupament
Vist que aquest Ajuntament forma part del Consorci Ripollès Desenvolupament des de
la seva creació;
Atès que s’ha valorat la conveniència de deixar de formar part pel fet que no suposa
cap benefici pel municipi i per contra suportem una elevada despesa qu e la precària
economia municipal no pot continuar assumint:
Al llarg del temps s’ha evidenciat que no hi ha una proporcionalitat entre les
aportacions econòmiques de l’Ajuntament i els Serveis de promoció turística i
econòmica que presta el consorci. No obstant, per diferents motius entre els quals la
solidaritat amb la resta d’ajuntaments, ens hem mantingut dins el Consorci;
En els temps de crisi que corren tots els ajuntament hem de fer esforços per reduir la
despesa pública, deixant de prestar aquells serveis complementaris que no afectin el
contingut essencial de les competències bàsiques i obligatòries que no podem eludir.
Entre aquests serveis, per la naturalesa fonamentalment no turística del municipi de
les Llosses, així com la escassa activitat econòmica que realitza el Consorci en són
dos clars exemples.
Per tot això, l’Ajuntament planteja deixar de formar part del consorci i destinar la
despesa anual en atendre altres serveis prioritaris pels veïns de les Llosses.
Vist l’informe preceptiu de Secretaria de data 29 de desembre de 2014, sobre els
article 21 i 23 dels Estatuts el Consorci referents a la separació de membres i
atribució del Patrimoni als ens que se separen;
De conformitat amb allò que disposa l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, els articles 118 i següents del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya;
Atès que cal l’aprovació per majoria absoluta del Pl e;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar la separació
Desenvolupament.

de

l’Ajuntament

de

la

Llosses

del

Consorci

Ripollès

2. Facultar l'Alcaldia o regidor/a a qui delegui per a la tramitació d'aquest acord i per
a l'adopció de les resolucions que siguin necessàries per a la seva bona fi .
3. Comunicar aquest acord al Consorci Ripollès Desenvolupament per a la seva
deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat que suposa més de la majoria absoluta requerida
12. Precs i preguntes
No n’hi ha
I com que no hi ha més temes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i
data dalt consignats.

I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

Vist i plau,
Alcalde president,

Josep Ruiz i Muñoz

David Serrat i Soldevila

10

