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

SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
ASSISTENTS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Alcalde president:

Núm. 10/2015
Caràcter: ordinària
Dia: 30 de juliol de 2015

David Serrat Soldevila
Regidors/es:
Marina Puigcorbé Sabata
Pere Sala Serra
Josep Llimós Camprubí
Jaume Cuní Soler
Excusa: CAP

Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 24:00
Lloc: Sala de Plens

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, secretària delegada permanent a l’Ajuntament.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, en funcions de Secretaria, comissionat per la
Diputació de Girona, XALOC, Servei d’Assistència als Municipis.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió convocada en legal forma per tractar els
punts inclosos al següent:
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Correspondència
Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Donar compte de la relació de factures aprovades
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 2 n . trimestre del
pressupost de 2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
6. Aprovació de les festes locals pel 2016
7. Aprovació addenda al conveni de cessió gratuïta del desfibril·lador amb Diputació
8. Aprovació inicial del plànol de delimitació de la franja de prevenció d’incendis
forestals de Les Llosses.
9. Donar compte de la creació del Portal de la Transparència de Catalunya
10. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de les Llosses corresponent a
l'exercici econòmic de 2014
11. Aprovació de la col·laboració amb l’Ajuntament de Borredà per a la neteja de la
Riera de Merlès
12. Modificació del nomenament del representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat
del Bisaura i Alt Lluçanès.
13. Informacions de l’Alcaldia
14. Assumptes urgents
15. Precs, preguntes i mocions
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.
S’aprova per majoria absoluta amb quatre vots a favor l’Acta núm. 7, de 10 de juny,
d’aprovació de l’acta de la darrera sessió de l’anterior legislatura. El Sr. Cuní s’absté
perquè ell no hi era.
Per unanimitat s’aproven les Actes del Ple següents:
Núm. 8, de Constitució del nou Ajuntament 2015-2019, del dia 13 de juny de 2015
Núm. 9, del Cartipàs Municipal, del dia 25 de juny de 2015
2. Correspondència
S’informa al Ple de la correspondència més rellevant arribada a l’Ajuntament des del
darrer Ple ordinari.
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Data
document
22/07
13/07

09/07
01/07
29/06
26/06
11/06
17/06
05/06
26/05

Resum
CCR: Tramesa petició excursió vehicles 4X4 a realitzar el 24 i 25 d’agost
Consorci Recaptació: Anunci Cobrament 3r període 2015. Pel que fa a les Llosses cobrament
IAE
CCR: Tramesa acta Junta Electoral de proclamació membres Consell Comarcal Ripollès
DDGI: Atorgament de 4.090,50 € per neteja marges camins ús públic
Departament Presidència: Actualització CEEC (instal·lacions esportives del municipi)
DARPAMN: sistema de tècnics habilitats en plans de dejecci ons ramaderes
DDGI: Actualització Bases de dades empresarials XIFRA
Síndic de Greuges: carta de felicitació als càrrecs electes
DDGI: Pla Serveis Eficiència Energètica i Energies Renovable (BEenerG!)
DDGI: Atorgament subv. de 650,03 € per a noves tecnologies

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia següents:
Núm.
1
2

Data
10-6-2015
23-6-2015
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26-6-2015

Matèria
Assabentat activitat Annex III finca la Franquesa
Petició subvenció PEIS Diputació de Girona per Formació àrea de residus de
Palmerola
Concessió condonació pagament recàrrec llicència obres Molinot

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de la relació de factures aprovades
Es dóna compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària:
Relació

Import

Data

F/2015/24

359,21

04/05/2015

F/2015/25

154,88

07/05/2015

F/2015/26

218,96

20/05/2015

F/2015/27

257,31

04/05/2015

F/2015/28

1478,83

13/05/2015

F/2015/29

15427,50

23/05/2015

F/2015/30

147,52

19/05/2015

F/2015/31

1204,06

09/06/2015

F/2015/32

3317,98

22/06/2015

F/2015/33

378,74

29/06/2015

F/2015/34

73,34

12/06/2015

F/2015/35

24711,37

23/06/2015

F/2015/36

98,95

19/06/2015

El Ple en queda assabentat
5. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 2 n . trimestre
del pressupost de 2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei Orgànica
2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució
dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
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D’altra part, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, modificada per l’Ordre
HAP/2082/2014, abans del darrer mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre
tota una sèrie d’informació al Ministeri d’Hisenda i AAPP.
Atès que d’acord amb l’apartat desè de l’article de l’Ordre esmentada , les corporacions
locals amb població no superior als 5.000 habitants, quedaran excloses del compliment de
l’obligació de subministrament d’informació a la que es refereix l’article esmentat, excepte
pel què fa a la tramesa del calendari de tresoreria, la previsió mensual d’ingressos, el saldo
de deute viu, l’impacte de les mesures d’estalvi previstes al calendari previst, venciments
mensuals de deute a curt i llarg termini, calendari i quantitats de necessitats d’endeutament,
evolució del saldo de les obligacions pendents de pagament d’exercici corrent i tancats i el
perfil del venciment del deute dels propers deu anys, així com la tramesa del càlcul del
període mig de pagament (PMP) de proveïdors de les AAPP.
Es per això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació sobre el
compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, corresponent a l’execució
del segon trimestre del pressupost de 2015, segons consta a l’expedient
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma habilitada a
tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals de la web
del Ministeri d’Economia i Hisenda i Administracions Públiques, en data 15 de juliol de 2015.
El Ple en queda assabentat
6. Aprovació de les festes locals pel 2016
Vist l’article 37.2 ET sobre les dues festes locals de les catorze festes anuals, en relació al
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, que estableix la competència del conseller d’Empresa i
ocupació per aprovar-les a proposta de l’Ajuntament;
Atès que segons disposa l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals a Catalunya, per a l’any 2016, dos dies es fixaran a
proposta dels Ajuntaments;
Atès que l‘art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que les dues festes
locals han de ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar la proposta de fixar en caràcter de festes locals del municipi de Les Llosses el
dies: el dia 16 d’agost i el 9 de desembre de 2016 per què siguin incorporades al calendari
laboral de l’any 2016.
2. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Aprovació addenda al conveni de cessió gratuïta del desfibril·lador amb Diputació
Per unanimitat es deixa la proposta sobre la taula
8. Aprovació inicial del plànol de delimitació de la franja de prevenció d’incendis
forestals de Les Llosses.
Per unanimitat es deixa la proposta sobre la taula
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9. Donar compte de la creació del Portal de la Transparència de Catalunya
Es fa saber que la Generalitat de Catalunya, a través del Comissionat per a la Transparència i
l’Accés a la Informació Pública, ha creat el Portal de la Transparència des de primer de juliol
de 2015.
A partir de l’1 de gener de 2016 el Portal haurà de contenir la informació que obliga la Llei
19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.
El Ple en queda assabentat
10. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de les Llosses corresponent a
l'exercici econòmic de 2014
Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2014, i en atenció als informes
que consten en l’expedient dels quals es desprèn que es troba conforme i que no s’ha produït
cap reclamació durant els quinze dies i vuit més en què ha estat en exposició pública segons
anunci publicat en el BOPG núm. 109 de data 8 de juny de 2015.
Es proposa al Ple l’ adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Les Llosses corresponent a l'any 2014 en la
forma en què ha estat presentat i retut.
2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2014 i l’altra
documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del model normal
de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, EHA/4041, de
23 de novembre de 2004, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb l’acord del
Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 8 de maig de 2013 (DOGC núm. 6382, de
24 de maig, sobre la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la
Sindicatura de Comptes el Compte General per mitjans telemàtics.
3. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2014 al
Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’hisendes locals, atès que en la
Resolució abans esmentada i segons el conveni signat en data 18 de desembre de 2009,
entre el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, les entitats locals de
Catalunya podran enviar els seus comptes mitjançant un únic procediment telemàtic, que
permetrà considerar presentats els comptes en ambdues institucions a tots els efectes.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Aprovació de la col·laboració amb l’Ajuntament de Borredà per a la neteja de la
Riera de Merlès
Atesa la gran afluència de persones que està suportant aquest estiu el tram de la Riera de
Merlès, que transcorre pels municipis de les Llosses, Borredà, La Quar, Sagàs, Santa Maria
de Merlès i Lluçà, en les zones on hi ha més gorgs i espais adequats pel bany esta suposant
que les mesures adoptades fins aquesta data pel conjunt del municipis afectats – en els
acords adoptats en les reunions mantingudes i que es porten a terme per l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà – pel que fa a les deixalles generades no siguin suficients
per mantenir la Riera i el seu entorn en un bon estat de salubritat.
Els veïns residents en el tram que va de l’Hostalet al Cobert de Puigcercós han comunicat a
l’ajuntament l’estat lamentable en que es troba l’indret amb residus escampats tant en les
zones on aparquen els cotxes com en la llera de la Riera, cosa que ha constatat l’alcalde de
les Llosses i el regidor de Medi Ambient.
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La situació de brutícia necessita d’una actuació urgent per evitar la concentració de deixalles,
que suposa un risc d’infeccions que es veu agreujat per les elevades temperatures que
s’estan patint aquest estiu, i un risc potencial de provocar algun incendi.
Vista la urgència de netejar les zones afectades i atès que el nostre ajuntament no disposa
de personal per poder-la realitzar i que en converses mantingudes amb l’alcalde de
l’Ajuntament de Borredà ens ha ofert que com ha mesura urgent, el personal que té
contractat mitjançant el pla d’ocupació, faci la neteja de la Riera de Merlès en el nostre
terme municipal, a canvi d’una aportació econòmica que ajudi a sufragar les despeses que
aquestes tasques ocasionin.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Borredà per tal que facin la neteja de la
Riera de Merlès en tot el nostre terme municipal amb el personal designat per l’Ajuntament
de Borredà i amb la freqüència que aquest consideri necessari.
2. Aprovar l’aportació econòmica de 300 € per sufragar en part les despeses generades per a
la neteja.
3. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Borredà
4. Donar compte d’aquest acord a tresoreria i intervenció per la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
12. Modificació del nomenament del representant
Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès i a l’ADF.

de

l’Ajuntament

a

la

Vist que en el Ple extraordinari d’organització i funcionament celebrat el 25 de maig es
nomenà com a representants de l’Ajuntament a la Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanés a
dos regidors, la Sra. Marina Puigcorbé i Sabata i el Sr. Jaume Cuní i Soler;
Vist que la Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès ens ha comunicat que només hi pot
haver-hi un representant per municipi;
Vist que l’ADF ens ha comunicat igualment que només podem nomenar un representant
sense substitut;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Nomenar com a únic representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat del Bisaura i Alt
Lluçanès al Sr. Jaume Cuní i Soler.
2. Nomenar al Sr. Pere Sala Serra com a únic representant a l’ADF.
3. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès i a l’ADF per a l a
seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
13. Informacions de l’Alcaldia
13.1. Neteja Molins de Vilardell
L’alcalde explica que hem encarregat al la Fundació MAP la neteja dels Molins de Vilardell. La
faran cada dilluns durant la temporada d’estiu.
13.2. Adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat
L’alcalde explica que de l’11 al 18 d’octubre es celebra la Setmana Europea de la Mobilitat i
proposa que ens adherim, tal i com fem cada any.
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El Sr. Llimós proposa que fem constar, com activitat de Mobilitat, la passejada que farem
amb motiu de l’adequació del camí de la Farga que connecta Setcases amb l’Estartit.
Per unanimitat els assistentes acorden l’adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat.
14. Assumptes urgents
No n’hi han
15. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Cuní explica el resultat de la visita a l’Ajuntament de Ripoll sobre el polígon de les
Lloses: sembla ser que la idea és arreglar la zona que es troba en molt mal estat. De
moment només fan el canvi de planejament que pot permetre la instal·lació d’una gran
empresa en el futur i que sigui capaç d’assumir les despeses d’urbanització necessàries.
El que no queda clar és la variant de la carretera que passaria per la zona obaga amb el
perill de relliscades a l’hivern.
S’hauria de demanar al Consell Comarcal que fes un cens de zones industrials de la comarca
per veure si hi ha disponibilitat o bé, tal i com diu l’alcalde de Ripoll, avui en dia no queda
res. Al proper Ple presentarà una proposta en aquest sentit.
També explica que la màquina que neteja els marges de la carretera no està ben
senyalitzada i pot provocar algun accident perquè afecta la circulació.
Per altra part, demana el criteri sobre la neteja i arranjament de camins veïnals que fa
l’Ajuntament.
L’alcalde respon que estudien totes les peticions dels veïns i prioritzen l’execució segons la
necessitat de l’estat dels camins, tenint en compte la dotació pressupostària anual.
Per acabar el Sr. Cuní demana que s’estudiï d’oferir Wii gratuïta als veïns, amb un ordinador i
impressora a disposició de qui ho necessiti.
L’alcalde està d’acord que seria un bon servei a oferir.
Desprès d’un ampli debat en conclou que es pot oferir Wii gratuïta, però tenir un ordinador i
una impressora suposa haver d’obrir l’Ajuntament amb totes les despeses que això suposa.
S’ha d’esbrinar si realment hi ha demanda d’aquests serveis abans d’implantar-los.
En principi estarien interessats a la Wii oberta els caçadors i el grup de la oposició quan fan
reunions a la Sala de l’antic ajuntament.
El Sr. Llimós explica que la Diputació de Barcelona prepara un model d’ordenança municipal
pels ajuntaments de la zona del Merlès a partir de l’ordenança reguladora del Parc del
Montseny. La previsió és tenir-la abans de fi d’any.
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

