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

SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 11/2014
Caràcter: ordinària
Dia: 27 de novembre de 2014
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 24:00
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS
Alcalde president:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors/es:
Sr. Joan Sala i Vernet
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Sr. Jordi Coll i Capdevila
Excusa:
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, funcionària interina i secretària delegada
permanent a l’Ajuntament.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, en funcions de Secretaria i la Sra.
Sandra Porcel Cano en funcions d’Intervenció, comissionats 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
Donar compte de la relació de factures aprovades
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Ratificar el Decret d’Alcaldia de 19-11-2014 d’aprovació del Contracte Programa
de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès
6. Aprovació del Pressupost i plantilla de personal per l’exercici de 2015
7. Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de
l’estat d’execució del Pressupost corresponent al tercer trimestre de 2014
8. Aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica municipal
9. Aprovació de la modificació dels Estatuts del consorci del Ter
10. Ratificació del decret d’Alcaldia d’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal
del Ripollès i Ripollès Desenvolupament pel manteniment de la xarxa de senders
Itinerànnia.
11. Aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
12. Donar suport a mocions d’altres Administracions i Entitats:
12.1. Moció del Consell Comarcal del Ripollès sobre les sancions dels immobles
permanentment desocupats propietats d’entitats financeres i altres grans
empreses.
12.2. Donar suport a l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre l’ús
del català als processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals
l’Ajuntament sigui part.
12.3. Donar suport a las moció de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès sobre
el desdoblament de la línia de Renfe R-3 entre Vic i Barcelona.
13. Assumptes urgents
Adjudicació del contracte menor d’obra d’arranjament de camins de can Pelegrí a
l’Empriu, pas de Santa Maria de les Llosses i camí de Sovelles
14. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts
inclosos a l’ordre del dia següents:

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Per unanimitat s’aproven les actes següents:
Núm. 9: Ordinària de 25-09-2014
Núm. 10: extraordinària de 14-10-2014
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.
-

Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació
Relació

F/2014/30.
F/2014/31.
F/2014/32.
F/2014/33.
F/2014/34.
F/2014/35.
F/2014/36.
F/2014/37.
F/2014/38.
F/2014/39.
F/2014/40.
F/2014/41.
F/2014/42.
F/2014/43.
F/2014/44.
F/2014/45.
F/2014/46.
F/2014/47.

Clor xarxa aigua, import 452,54 €
Import factures 1.854,84 €
Import factures 744,05 €
Analítica aigua. Import 102,85 €
Factures Telefònica agost, 103,15 €
Clor xarxa aigua, import 113,14 €
Endesa enllumenat Matamala, 31,81 €
Endesa edifici Ajuntament, import 177,42 €
Import factures 8.356,32 €. Festes.
Import factures 2.822,36 €
Endesa enllumenat Matamala, 88,84 €
Import factura telefònica mb. Xarxa aigua 31,40 €
Corisa, festes majors. Import 302,50
Import factura Endesa aigua Sovelles 89,73 €
Import factures 1.005,30 €
Factures telefònica setembre 91,56 €
Factura grup electrògen festa major, 402,36 €
Import factures 7.860,11 €

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
08/10
13/10
22/10
23/10
17/10
28/10
28/10
29/10
04/11

Resum
Ajuntament Sant Jaume de Frontanya. Modificació puntual NNSS de Planejament
Informació sobre el canvi de freqüències de TV
Informació afectacions transit al camí d’Estiula per obres
Consell Comarcal. Sol·licitud Tuareg 4X4 per fer una excursió l’ 1 i 2 de novembre
Tribunal del Jurat. Llista candidats a jurat 2016-2017. J.V.
Recordatori cal justificar subvenció noves tecnologies. Import atorgat 652,75 €. Justificada
en data 13-11-2014 (RS 237)
Atorgament subvenció càrrecs electes. Import 8.059,20 €
Reclamació prèvia administrativa sobre testament Sr. Sirvent
Acord de modificació d’Estatuts de Ripollès Desenvolupament

El Ple en queda assabentat
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Núm.
Ordre
Ple
1
2
3
4
5
6
7
8

Data

Assumpte

04-08
11-08
11-08
18-08
19-08
25-08
28-08
29-08

Aprovació
Aprovació
Aprovació
Aprovació
Aprovació
Aprovació
Aprovació
Aprovació

factures
factures
factures
factures
factures
factures
factures
factures

relació
relació
relació
relació
relació
relació
relació
relació

F/2014/31
F/2014/32
F/2014/33
F/2014/30
F/2014/34
F/2014/35
F/2014/36
F/2014/37
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

01-09
01-09
01-09
01-09
04-09
01-09
10-09
19-09
30-09
01-10

19
20
21
22

16-10
17-10
22-10
05-11

23
24

05-11
19-11

Aprovació factures relació F/2014/38
Aprovació factures relació F/2014/39
Aprovació factures relació F/2014/40
Aprovació factures relació F/2014/41
Aprovació factures relació F/2014/42
Aprovació factures relació F/2014/43
Aprovació factures relació F/2014/44
Aprovació factures relació F/2014/45
Aprovació factures relació F/2014/46
Atorgament llicència obres menors al Mas Llimós. Substitució enrajolat terra
i finestres.
Declaració innecessarietat llicència de segregació finca l’Aligué .
Aprovació factures relació F/2014/47
Aprovació conveni xarxa de senders Itinerànnia
Modificació decret de data 23-4-2013 de declaració d’innecessarietat de
llicència de segregació a la finca del Serrat.
Alta servei de factura electrònica e fact.
Acceptació desenvolupament actuacions en matèria de joventut.

El Ple en queda assabentat
5. Ratificar el Decret d’Alcaldia de 19-11-2014 d’aprovació del Contracte
Programa de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès
Es proposa al Ple ratificar el Decret d’Alcaldia de 19-11-2014 d’aprovació del Contracte
Programa de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès en tots els seus termes.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Aprovació del Pressupost i plantilla de personal per l’exercici de 2015
Vist el projecte de pressupost general d’aquesta entitat per a l’exercici 2015 elevat a aquesta
corporació en la forma prevista per l’article 165 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, juntament amb les bases
d’execució del pressupost, el resum del qual per capítols és el següent:
INGRESSOS
CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ
A. OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
B. OPERACIONS DE
CAPITAL
6
7
8
9

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUROS
196.917,82
49.930,00
600,00
35.630,82
110.000,00
757,00

0,00
108.182,18
0,00
0,00
305.100,00

DESPESES
CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ
A. OPERACIONS CORRENTS
1
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
2
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEI
3
DESPESES FINANCERES
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

EUROS
179.600,00
49.059,30
102.520,70
550,00
27.470,00

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

118.800,00
0,00
0,00
6.700,00

TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305.100,00

Així mateix, vista la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual següent:
PLANTILLA DE PERSONAL
A) FUNCIONARIS
Administració general:
- Administrativa
Total plantilla personal funcionari
B) LABORALS
- Administrativa
- Auxiliar administrativa
- Peó manteniment
Total plantilla personal laboral
TOTAL GENERAL

PLACES

VACANTS

GRUP

1
1

1
1

C1

1
1
1
3
4

0
1
1
2
3

C1
C2
AP

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a 2015 junt amb les seves
Bases d'Execució, en la forma detallada en l’Annex I.
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual i que regirà durant l'exercici de 2015 en la forma detal lada
en l´Annex II.
3. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial
de la Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i
considerar-los aprovats definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord, si
durant l'esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions.
La interventora Sra. Porcel explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques de l’estat d’execució del Pressupost corresponent al tercer
trimestre de 2014
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.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior,
no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de
l’economia espanyola, essent el límit màxim per aquest exercici de l’1,5%.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques
faran un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa
pública per tal de garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’estabilitat
pressupostària.
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar
un pla econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària,
l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat pel
plenari de la corporació i tramès a l’òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat
de Catalunya), per a la seva aprovació i seguiment.
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Es per tot 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 tercer trimestre del pressupost de 2014, el
contingut del qual consta a l’expedient s’ha presentat al MINHAP en data 27 -10-2014
i que resumidament suposa:
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública
Ingreso
no financiero

Entidad
09-17-096-AA-000 Llosses (Les)

Gasto
no financiero

242.044,03

Ajustes
propia Entidad

230.500,00

Ajustes por
operaciones internas

0,00

Capac./Nec.
Financ. Entidad

0,00

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local
Objetivo en 2014 de Capacidad/Necesidad Financiación de la
Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero
aprobado

11.544,03

11.544,03
359.850,00

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 3º
Trimestre Ejercicio 2014

Entidad
09-17-096AA-000
Llosses
(Les)
Total de
gasto
computable

Gasto computable
Liquid.2013
(GC2013) I
(1)

(2)
=(1)*(1+TRCPIB)
II

Aumentos/
disminuciones
(art. 12.4)
Pto.2014
(IncNorm2014) I II
(3)

Gastos inversiones
financieramente
sostenibles (4)

Límite de la Regla
Gasto
(5)=(2)+(3)+(4)

Gasto computable
Previsión Liquidación
2014
(5)

182.794,84

185.536,76

0,00

0,00

185.536,76

186.128,05

182.794,84

185.536,76

0,00

0,00

185.536,76

186.128,05

¿Incumple la Corporación Local la regla
de gasto en 2013? V

SI
NO

Gasto computable límite para el ejercicio 2014 previsto en el PEF
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014" (6) -(5)
Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2014 PEF vigente"
y el "Gasto computable Pto.2014" (6) - Lim. PEF
% incremento gasto computable 2014 s/ 2013

197.274,36
-591,29
11.146,31
1,82

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado
Deuda viva al final del período
Entidad

17-096-AA000 Llosses
(Les)
Total
Corporación
Local

Deuda
Operaciones
Factoring
a corto Emisiones
con
sin
plazo de deuda Entidades de
recurso
crédito

Total
Avales
Otras
Con
Deuda
ejecutados - operaciones Administraciones
viva
reintegrados de crédito
Públicas (FFPP) al final del
período

0,00

0,00

16.703,89

0,00

0,00

0,00

0,00 16.703,89

0,00

0,00

16.703,89

0,00

0,00

0,00

0,00 16.703,89

Nivel Deuda Viva

16.703,89

F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento
de objetivos Ley orgánica 2/2012.
Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados
financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de
esta Corporación Local correspondientes al 3º trimestre del ejercicio 2014.Así mismo

comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de
objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto
en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas
de esta Corporación:
- Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. que contempla el Plan
Económico Financiero aprobado.
- Cumple el objetivo de Regla del Gasto.
El Ple en queda assabentat
En aquest moment la Sra. Porcel abandona la sessió
8. Aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica municipal
Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors
límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els objectius de
qualitat acústica del territori per a cada zona, per a tres períodes temporals diferenciats: dia,
vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl.
Tots els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a
disposició de la població.
Els mapes de capacitat acústica s'han d'elaborar i representar, seguint els criteris que
estableix el Decret 245/2005, modificat pel Decret 176/2009. El Departament de Territori i
Sostenibilitat té, a disposició de tots els municipis, en format digital, les propostes dels
mapes de capacitat acústica de totes les poblacions de Catalunya. Els ajuntaments poden
demanar el seu mapa de capacitat acústica al consell comarcal que correspongui o a la
Direcció General de Qualitat Ambiental. Aquestes propostes poden servir de base per
adequar els mapes al Decret 176/2009.
Els mapes, en funció de les característiques del municipi, poden incorporar zones de soroll i
zones especials: ZEPQA, ZARE.
Vist el document de data 26 novembre 2012, "Mapa de soroll i adequació del mapa de
capacitat acústica del municipi de les Llosses" elaborat per la Generalitat de Catalunya;
Vist l'informe del Serveis Tècnics municipals on s'exposa quins han estat els criteris per
l'elaboració del Mapa de Capacitat Acústica;
Atès que els articles 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, 4.b) de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll i 7 del Decret 176/2009, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, atribueixen les competències per
l'elaboració, l'aprovació, la revisió deis mapes de capacita acústica i la corresponent
informació al públic als ajuntaments;
Atès que els articles 9.6 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica i 4 del Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental, en referencia a la informació al públic, estableixen que els
mapes de capacitat acústica s'han de posar a disposició i divulgar entre la població d'acord
amb la legislació vigent sobre el dret a l'accés a la informació en matèria de Medi Ambient,
utilitzant les tecnologies de la informació que resultin més adequades;
Ates que l'article 9 del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els
annexos, estableix que s'ha de possibilitar la consulta deis mapes de capacita! acústica per
mitjans telemàtics.
Ates que l'article 10.6 del Decret 17612009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els
annexos, estableix que en el procediment d'aprovació, revisió o modificació de la zonificació
acústica cal garantir l’audiència als municipis limítrofs, als efectes de compatibilitzar les
zones acústiques i els objectius de qualitat acústica.
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Ates que l'article 14 i l'annex D del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els
annexos, estableix que les zones de soroll de les infraestructures existents les determina i
delimita l'Administració titular de la infraestructura i que s'han d'incorporar als mapes de
capacitat acústica municipal a títol informatiu.
Ates el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Es proposa al Ple l’adopció del s acords següents:
1. Aprovar inicialment el Mapa de Capacitat Acústica Municipal de les Llosses.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils,
mitjançant la inserció deis anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província (BOP de
Girona), al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, E-Tauler i a la web municipal, als efectes
d'examinar-lo i formular al·legacions.
3. Considerar que en cas de no haver-hi cap al·legació, l'aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter
PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ACORD PLENARI
Part expositiva:
1. Amb la denominació Consorci Alba-Ter es va constituir l’any 1998 aquest ens
integrat per diversos ens locals amb les finalitats que es recullen als estatuts el
conjunt de les quals té com a element comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de
possibilitar unes actuacions de planificació, promoció i altres iniciatives vinculades al
riu coordinades entre tots els municipis de la vora del riu i de la seva àrea
d’influència en tot el seu recorregut superant les limitacions que comportarien les
actuacions aïllades per part de cada municipi. És voluntat de seguir mantenint
aquesta fórmula de col·laboració conjunta a través de la participació en aquest ens.
2. 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 Llei 3 0/1992 en la redacció donada
per la LRSAL) essent inicialment l’Ajuntament de Girona, atenent a la major aportació
anual (DA20.2.f) i, alhora, a la major població (DA 20.2.h) d’aquest ens consorciat;
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,
d’acord amb la disposició esmentada.
3. Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també
l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el
règim, organització i funcionament intern, ensems a qüestions menys rellevants i es
recull finalment un canvi de nom per passar-se a denominar simplement Consorci del
Ter, a diferència del nom originari Consorci Alba-Ter.
4. En l’Assemblea anual del Consorci que va tenir lloc el passat 3 d’octubre 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.
Fonaments de dret:
I. 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 altres administracions per a fins
d’interès comú.
II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC)
preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el
règim i els estatus.
III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i
per tant amb un major detall aquests ens. Concretament l’article 32 2 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.
IV. 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 determinar 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 dels 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.
V. La DT 6a. de la LRSAL preveu un règim transitori d’adaptació d’u n any i disposa
que el nou règim pressupostari, comptable o de control serà aplicable a partir de l’1
de gener de 2015.
VI. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i
313.2 ROAS.
VII. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots
aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció
municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim
jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987, informes que consten a
l’expedient.
VIII. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que
determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres,
del ROF.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova
denominació Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per
acord plenari del passat 2 d’octubre, d’acord amb el text que figura adjunt.
Segon.

Notificar

aquest

acord

al

Consorci

(Consorci

Alba -Ter

amb

la

nova
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denominació Consorci del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la
modificació estatutària, el seguiment de la ratificació p er la totalitat dels membres
que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. Ratificació del decret d’Alcaldia d’aprovació del conveni amb el Consell
Comarcal del Ripollès i Ripollès Desenvolupament pel manteniment de la
xarxa de senders Itinerànnia.
Vist el Decret d’Alcaldia de data 22-10-2014 sobre aprovació del conveni amb el
Consell Comarcal del Ripollès i Ripollès Desenvolupament pel manteniment de la
xarxa de senders Itinerànnia;
Es proposa al Ple ratificar l’anterior decret en tots els seus termes
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Atès que aquest Ajuntament està adherit
Desenvolupament des de fa molts anys:

al

Fons

Català

de

Cooperació

al

Atès que la tasca que realitza l’entitat és d’interès general i sempre s’ha justificat la
pertinència de col·laborar amb les activitats que promou;
Vista la delicada situació econòmica que pateixen els ajuntaments en general i el
nostre en particular que es troba sotmès a un Pla Econòmic Financer que impedeix la
participació en moltes institucions, consorcis i mancomunitats;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-nos de baixa del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament amb
efectes d’1 de gener de 2015.
2. Comunicar aquest acord a l’entitat participada desitjant -los sort en les seves
actuacions d’ajut internacional als més desfavorits.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per dos vots a favor i dos vots en contra amb
el vot de qualitat de l’alcalde.
12.Donar suport a mocions d’altres Administracions i Entitats:
12.1. Moció del Consell Comarcal del Ripollès sobre les sancions dels
immobles permanentment desocupats propietats d’entitats financeres i altres
grans empreses.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès següent:
“...”
4. PROPOSTA DE SUPORT A
PERMANENTMENT DESOCUPATS
GRANS EMPRESES

LA MOCIÓ PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES
PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES I ALTRES

Vista la moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat
d'entitats financeres i altres grans empreses aprovada pel plenari de l'Ajuntament de
Ripoll, la qual és del contingut literal següent:
"Motivació
El dret a l'habitatge constitueix el quart pilar de l'Estat del Benestar i un dels
principals factors de desigualtat social, i per tant les polítiques d'habitatge esdevenen

una prioritat. En aquest sentit, i atesa la profunda crisi que s'està patint, que afecta
a l'entorn immobiliari i específicament a la capacitat econòmica de les famílies.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària.
Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es
mantenen buits ja sigui a l'espera que el preu de mercat torni a elevar -se, o bé
perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població.
El resultat són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa,
eludint la funció social que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de
complir el dret de propietat.
El reconeixement del dret a l’habitatge com a dret constitucional està vinculat al fet
que se’l consideri una necessitat bàsica imprescindibl e per viure amb dignitat i
seguretat, desenvolupar lliurement la personalitat pròpia i, fins i tot, participar en els
assumptes públics. Vulnerar-lo posa en entredit la integritat física i mental de les
persones, la seva vida privada i familiar, i la seva llibertat de residència.
L’absència d’un habitatge digne afecta la salut i el medi ambient, tant en termes
individuals com col·lectius, i menyscaba el dret al treball, a l’educació i fins i tot a la
participació. Per això no és estrany que la garantia del dret a l’habitatge aparegui
vinculada, cada vegada més, a la d’un dret més ampli a un entorn urbà inclusiu,
sostenible i gestionat democràticament.
En qualsevol cas, la generalització del dret a l’habitatge seria impensable sense
l’existència de límits i vincles als drets patrimonials. Per això, la seva garantia va
lligada a la funció social del dret de propietat (art. 33 CE); a la possibilitat de
sotmetre la llibertat d’empresa a les exigències de la planificació (art. 38 CE), de
reservar recursos o serveis essencials per al sector públic (art. 128.2 CE) i de
planificar l’activitat econòmica general per atendre necessitats col·lectives (art. 131.1
CE), i, en definitiva, a la subordinació de totes les formes de riquesa a l’interès
general (art. 128 CE). La funció social del dret de propietat –i la prohibició de fer-ne
un exercici abusiu prevista a l’article 7.2 del Codi civil – opera com a límit i com a
part integrant, alhora, del contingut protegit constitucionalment.
Per altra banda, la presència de nombrosos habitatges desocupats de forma
permanent genera tota una sèrie d’inconvenients. Per una banda, provoquen en molts
casos una degradació de l’edifici on es troben, i quan n’hi ha molts de concentrats,
fins i tot de certs barris i, per una altra banda, obliga als municipis a créixer de
manera innecessària. Si s'aconseguís que bona part d'aquests pisos sortissin al
mercat de lloguer, es produiria una racionalització del preu dels lloguers, facilitant
així l'accés a l'habitatge de moltes persones.
L'article 41 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l'Habitatge de
Catalunya
(LDHC) estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació
permanent i injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests
supòsits l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu per
realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els
fets sobre els que haurà de dictar una resolució.
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera dive rses mesures que les
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles.
Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als
propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la repar ació de
desperfectes; l' impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal
estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública perquè els
gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment
com penalitzadores.
Per tot això, s'adopta la següent,
Disposició
El Ple Municipal resol:
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Primer. Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat
i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de
garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional.
Segon. Elaborar i aprovar un programa d'inspecció a fi de detectar, comprovar i
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació,
començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de
l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció
física des de l'administració.
Tercer. Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin,
coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments
hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de
desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord
amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir el
propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant -lo de les
activitats de foment que està duent a terme l’administració per facilitar -li la
finalització d’aquesta situació.
Quart. Imposar multes coercitives, tal i com determina l’article 113.1 de la LDHC,
prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat, no s’ha produït l'ocupació de
l'immoble.
Cinquè. Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a
corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Sisè. Instar el Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la
mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
No obstant el Ple decidirà."
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, es
proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer. Donar suport a la moció per la
desocupats propietat d'entitats financeres
l'Ajuntament de Ripoll, en tots els seus
ajuntaments de la comarca, l'adopció, en la
conté.

sanció dels immobles permanentment
i altres gran empreses, aprovada per
termes, fer -ne difusió i impulsar als
mesura del possi ble, de les mesures que

Segon. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i a tots els
ajuntaments de la comarca del Ripollès.
“...”
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 l a seva deguda
constància
La proposta s’aprova per unanimitat
12.2. Donar suport a l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre
l’ús del català als processos judicials davant la jurisdicció ordinària en
els quals l’Ajuntament sigui part.
Vist l’escrit de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya que trasllada un acord del Govern sobre ús del català;

Vist l’acord del govern de la Generalitat de Catalunya de 7-3-2013 sobre l’ús del
català als processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals el Govern de
la Generalitat de Catalunya sigui part;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Que els processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals l’Ajuntament
sigui part, la representació o defensa sol·liciti que la tramitació del procés es realitzi
en llengua catalana en les diverses instàncies que tinguin lloc a Catalunya.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Justícia i a la Direcció General de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat
12.3. Donar suport a las moció de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
sobre el desdoblament de la línia de Renfe R-3 entre Vic i Barcelona.
Vista la moció de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, següent:
“...”
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES
SOBRE EL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA FÈRRIA R-3
ATÈS que han tingut lloc diversos acords demanant el desdoblament de la línia fèrria
R-3 des de Barcelona a Vic en diverses administracions locals, com el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i la majoria de municipis afectats per aquesta línia de
ferrocarril.
ATÈS que el Govern Central ha acceptat la demanda del territori i estava pendent de
posar en els pressupostos l’execució de l’obra, de la que en teoria tothom hi estava
d’acord, les diverses administracions i els partits polítics del ventall parlamentari.
ATÈS que en el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2015 no hi ha cap partida
per a l’execució de l’obra de desdoblament de la línia R-3 de Barcelona a Vic, per tant
l’estudi informatiu que hi ha fet per aquest tema seguirà pendent, i també aquesta
obra tan important per millorar aquest transport públic que tant necessiten els
municipis i els ciutadans i ciutadanes d’aquest indret.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Demanar la inclusió d’una partida pressupostària en el projecte de
pressupostos de l’Estat Espanyol per a l’any 2015 per executar el desdoblament de la
línia fèrria R-3, Barcelona a Puigcerdà, en el tram de Montcada i Reixac a Vic.
Segon.- Trametre aquest acord al president del Govern Espanyol, a la ministra de
Foment, a la Mesa del Congrés dels Diputats, als grups polítics del Congrés dels
Diputats i a tots els ajuntaments de la línia fèrria R -3.
“...”
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 a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a la seva
deguda constància
13. Assumptes urgents
Adjudicació del contracte menor d’obra d’arranjament de camins de can
Pelegrí a l’Empriu, pas de Santa Maria de les Llosses i camí de Sovelles
Vist el pressupost per l’execució de les obres d’arranjament de camins de Can Pelegrí
a l’Empriu, Pas de Santa Maria de les Llosses i camí de Sovelles;
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Atès que s’han demanat ofertes a les empreses
Construccions Desmo, SA i Josep Vilanova, SA;

COP

Germans

Marty,

SA;

Vistes les propostes presentades i vist que l’oferta més favorable és el que ha
presentat l’empresa COP Germans Marty, SA, per realitzar le s obres per un import de
19.616,92 €, de preu base més 4.119,55 € corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta
un import total de 23.736,47 €, (VINT-I-TRES MIL SET-CENTS TRENTA-SIS AMB
QUARANTA-SET EUROS) IVA inclòs;
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a
la partida 2014.1.454.61900, i que per l’import a adjudicar té la competència el Ple i
l’informe de Secretaria que consta a l’expedient;
D’acord amb allò que disposen els articles 6, 89.2, 111.1 i 138.3 del R eial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’octubre de Contractes del sector públic;
Vist que l’òrgan de contractació competent és el Ple;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa COP Germans Marty, SA, per
realitzar les obres d’arranjament de camins de Can pelegrí a l’Empriu, Pas de Santa
Maria de les Llosses i camí de Sovelles, per un import de 23.736,47 €, (VINT -I-TRES
MIL SET-CENTS TRENTA-SIS AMB QUARANTA-SET EUROS) IVA inclòs.
2. Encomanar la realització d'aquesta obra a l’empresa COP Germans Marty, SA amb
CIF núm. A-17236746, i domicili a Bona Vista, 14, 17534 Ribes de Freser.
La factura dels treballs realitzats o còpia degudament validada s’ incorporarà a
l’expedient.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció.
4. Notificar-ho a la resta de licitadors per al seu coneixement.
La proposta s’aprova per unanimitat
14. Precs i preguntes
No n’hi han
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu
vistiplau.
Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

David Serrat i Soldevila

