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

SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 12/2015
Caràcter: ordinària
Dia: 24 de setembre de 2015
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 24:00
Lloc: Sala de Plens

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

Assisteixen la Sra. Sandra Porcel Cano, interventora comissionada per la Diputació de
Girona, XALOC, Servei d’Assistència als Municipis i 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. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Correspondència
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
4. Donar compte de la relació de factures aprovades
5. Aixecament del pla econòmic i financer 2014-2015
6. Aprovació de la modificació d’Ordenances fiscals 2016
7. Aprovació de l'adhesió del programa “tarifa plana” pel pagament de drets d'autor
de l'SGAE
8. Moció de suport al Correllengua 2015
9. Donar compte de la tramesa de les línies del pressupost d e 2016 al MINHAP
10. Informacions de l’alcalde
11. Assumptes urgents
12. 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.
Per unanimitat s’aproven les actes següents:
- Núm. 10, Ple ordinari de 30 de juliol
- Núm. 11, de 29 d’agost Ple de sorteig de membres de la Mesa Electoral pel 27-S
2. Correspondència
S’informa al Ple de la correspondència més rellevant arribada a l’Ajuntament des
del darrer Ple ordinari.
Data
Resum
30-07
03-08
27-08
03-09
07-09
09-09
03-08
27-08

Carta presentació diputat de Cooperació Local Diputació de Girona Sr. Josep Fermí Santamaria
Carta presentació president XALOC Sr. Jordi Camps Vicente
Consellera de Governació ens envia la Guia FEDER 2014-2020
DDGI: Atorgament subvenció PEIS 2015 per import de 10.357,52 €
Departament de Governació: assegurança pels representants de l’Adminstració al 27-S
SSTT Governació de Girona: informa dels nous procediments d’informes per activitats en SNU
Carta presentació president XALOC Sr. Jordi Camps Vicente
Consellera de Governació ens envia la Guia FEDER 2014-2020

El Ple en queda assabentat
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3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia següents:
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8

Data
30-07
03-07
04-07
13-08
20-08
26-08
27-08
16-09

Matèria
Creació nova aplicació press upostària : “Aj. Borredà, aportació neteja riera”
Incoació expedient de generació de crèdits
Aprovació expedient de generació de crèdits
Assabentat activitat innòcua de venda ambulant
Incoació expedient aprovació de les línies Fonamentals del Pressupost per a 2016
Assabentat pas pel municipi v iatge turístic en 4X4 pel camí de la Riera de Merlès
Aprovació de les Línies Fonamentals del Pressupost 2016
Assabentat pas pel municipi vehicles tot terreny el 12 d’octubre

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

Data

F/2015/37

26.06.2015 252,78

F/2015/38

01.07.2015 208,15

F/2015/39

01.07.2015 32,42

F/2015/40

13.07.2015 960,33

F/2015/41

30.07.2015 688,74

F/2015/42

10.08.2015 1292,19

F/2015/43

13.08.2015 1255,33

F/2015/44

20.08.2015 1941,90

F/2015/45

27.08.2015 3611,85

Import

El Ple en queda assabentat
5. Aixecament del pla econòmic i financer 2014-2015.
Arrel de l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que es posà de
manifest en l’informe d’intervenció sobre la liquidació de l’exercici 2013, data 28 de
febrer de 2014, el ple de la corporació, en data 27 de març de 2014, va aprovar un Pla
Econòmic Financer (PEF) de l’Ajuntament de les Llosses que comprenia els exercicis
2014 i 2015, de conformitat al que estableix l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
El PEF es va trametre al Departament d’Economia i Coneixement, com a òrgan
competent en tutela financera sobre les entitats locals de la Generalitat de Catalunya, a
través del portal EACAT, en data 24 d’abril de 2014.
Una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2014, mitjançant Decret d’Alcaldia de
data 27 de febrer de 2015, i d’acord amb l’informe d’intervenció d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, va resultar una capacitat de
finançament per import de 36.010,90 € i, alhora, es donà compliment a la taxa
d’increment (regla de la despesa) aprovada per acord del Consell de Ministres, de
data 28 de juny de 2013, que per l’any 2014 era de l’1,5%.
En data 18 de maig de 2015 es va trametre al mateix Departament, a través del
portal EACAT, l’informe de seguiment del PEF, mitjançant el model PR.1-S2, segons el
qual es posava de manifest el compliment dels dos objectius, i en l’apartat
d’Observacions es manifestava el següent:
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“Al Pla Econòmic Financer (PEF) aprovat pel període 2014-2015, a data 31/12/2014 es
preveia un incompliment tant del principi d'estabilitat pressupostària com de la regla de
la despesa, situació que es regularitzaria a 31/12/2015, Atès que durant el 2014 no
s'han executat la totalitat de les inversions procedents d'incorporació de romanents
de 2013, aquest fet ha provocat que finalment s'hagi pogut donar compliment als
dos principis a 31/12/2014, un any abans de la finalització del pla. És per aquest motiu
que es tramet el seguiment del PEF, i es sol·licita l'aixecament del mateix, per haver-ne
complert les previsions abans de la data de finalització del mateix.”
Atès l’exposat anteriorment, i atès que la competència per a l’aixecament del PEF
correspon a l’òrgan que el va aprovar,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aixecar el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament, i per tant, donar-lo per finalitzat.
2. Comunicar aquest acord a l’òrgan competent en tutela financera sobre les entitats
locals de la Generalitat de Catalunya, és a dir, al Departament d’Economia i
Coneixement, com a òrgan responsable de la seva aprovació i seguiment.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Aprovació de la modificació d’ordenances per l’exercici de 2016
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del
mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim,
la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
A la vista dels informes de la Secretaria i
Intervenció,
Es proposa
següent :

al

Ple

l’adopció

de

la

l’ACORD

1. APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2016 i següents, la modificació de les
ordenances fiscals que seguidament es relacionen:
Ordenança fiscal núm. 1. Impost sobre béns immobles:
- Modificar el tipus aplicable a l’IBI d’urbana al 0,81 %
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així
com el text complet de l’Ordenança Fiscal Aprovada durant el termini de trenta (30) dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
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examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
La proposta s’aprova per majoria absoluta de quatre vots a favor i l’abstenció del Sr. Cuní.
7. Aprovació a l'adhesió del programa “tarifa plana” pel pagament de drets
d'autor de l'SGAE.
Atès que en el marc del conveni signat l’any 2001 per l’Associació Catalana de Municipis,
la Federació de Municipis de Catalunya i la Societat General d’Autors i Editors
(SGAE) s’ha posat en marxa el Pla Tarifa Plana SGAE, dissenyat per a ajuntaments
de població fins a 3.000 habitants.
Atès que es tracta d’una tarifa plana anual per facilitar l’abonament dels drets d’autor
generats per un ampli catàleg d’actes gratuïts o amb preus reduïts o subvencionats que
formen part de la programació cultural habitual d’un municipi de les nostres
característiques.
Atès el quadre
continuació:

de

tarifes

que

segueix

OPCIÓ 1

Trams per
habitants

a

OPCIÓ 2

Abonament en un termini:
abans del 31 de desembre

OPCIÓ 3

Abonament en dos ter minis:
1 de maig i 1 setembre
Import total

1-75

Abonament en un ter mini:
abans de'l1 de maig
Import total

315 €

193 €

170 €

76-150

510 €

313 €

276 €

151-250

678 €

489 €

432 €

251-500

904 €

653 €

576 €

Vist el document opcional d’adhesió a la tarifa plana simplificada de la SGAE i al fet que
aquest Ajuntament de Les Llosses ha de fer front anualment al pagament de drets
d'autor (any 2013: 562,80 €, i any 2014: 640,76 €) i aquesta tarifa resulta més
avantatjosa per l'Ajuntament de les Llosses.
En exercici de les facultats que atorga al Ple la legislació vigent,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir-nos a la tarifa plana simplificada de la SGAE, d'acord amb les condicions que
consten al document d'adhesió, i amb la modalitat de pagament únic, que s’ha
d’efectuar abans de l’1 de maig del mateix exercici pressupostari en què es realitzin
les activitats.
La informació sobre les activitats programades s’ha de facilitar en un termini no
superior a 30 dies a partir de la seva celebració.
2. Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a l'efectivitat d'aquest acord.
3. Comunicar aquest acord a la Societat General d'Autors i Editors (SGAE).
La proposta s’aprova per unanimitat
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8. Moció de suport al Correllengua 2015.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu,
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens
obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i
lingüístiques,
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
Es proposa al Ple:
Primer. Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
Segon. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament
de les activitats programades.
Tercer. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
Quart. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, a
través del correu electrònic cal@cal.cat.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Donar compte de la tramesa de les línies del pressupost de 2016 al MINHAP
Per Intervenció es dona compte de la tramesa de les línies del pressupost de 2016
al MINHAP que coincideix amb el marc pressupostari aprovat per l’Ajuntament pel
2015 -2017.
LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ (MODEL SIMPLIFICAT)
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%
Año 2015

tasa
variación
2016/2015

Año 2016

Ingresos

269.114,46

-25,77

199.768,09

Corrientes

227.199,46

-12,07

199.768,09

41.915,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos/Gastos

Capital
Financieros
Gastos

363.184,66

-45,00

0,00
199.768,09

Corrientes

185.096,00

4,31

Capital

171.388,66

-100,00

0,00

6.700,00

0,00

6.700,00

Financieros
Saldo operacione s no financieras
Ajustes para el cálculo de cap. o
neces. Financ. SEC95
Capacidad o nece sidad de
financiación
Deuda viva a 31/12

193.068,09

-87.370,20

6.700,00

0,00

0,00

-87.370,20
10.041,93

6.700,00
-66,63

3.350,66

A corto plazo

6.691,27

-49,92

3.350,66

A largo plazo

3.350,66

-100,00

0,00

0,04

-50,00

0,02

Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes

El Ple en queda assabentat
10. Informacions de l’Alcaldia
L’alcalde explica:
Que s’ha de decidir si encarreguem el PAES per justificar la subvenció del 50%
de la Diputació de Girona. L’Ajuntament hauria d’aportar 1.375 €.
Que l’actuació del PEIS de Diputació de Girona s’ha destinar a una altra
actuació perquè l’àrea de residus no es pot fer al lloc previst: la propietària es
nega a cedir un espai.
Demana propostes per solucionar el problema de les Rieres per la massiva
afluència de gent. Tenim 8 mesos per a prendre mesures.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Assumptes urgents
No n’hi han
12. Precs, preguntes i mocions
12.1. Moció de suport als refugiats i adhesió a la xarxa de ciutats refugi
Exposició de motius
Atès que l'ONU, a través de l’ACNUR, ha confirmat que el nombre de persones
refugiades de Síria a països veïns com Turquia, Jordània, Liban, Irak o Egipte ha
superat els quatre milions, el que suposa una greu crisi humanitària que s'agreuja
cada vegada més i que està provocant el major èxode de persones des de la Segona
Guerra Mundial. A més, es calcula que 7,6 milions de persones estan desplaçades
dins de Síria, gran part d'elles en circumstàncies difícils o en llocs que són de difícil
accés per a les organitzacions d'ajuda humanitària.
Atès que les mesures polítiques de control de fronteres s’ha anat consolidant i ha
convertit Europa i l’Estat espanyol en una mena de fortalesa en la qual cada vegada
és més difícil penetrar i, per tant, accedir al dret d’asil.
Atès l’actual situació d’emergència també en el centre d’Europa, de pa rt d’aquests
refugiats.
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Atès que un veí de Les Llosses ha ofert la seva casa de segona residència per acollir
durant un període màxim de 2 anys a refugiats sirians.
Atès de que l’Ajuntament disposa d’altres possibles espais que, actualment, no estant
en condicions de ser utilitzats com habitatges, però hi ha la possibilitat d’arranjar -los.
Per tot això el regidor de “Les Llosses Participa” de l’Ajuntament de Les Llosses
proposa l’adopció dels següents acords per part del Ple Municipal:
Primer. Instar a l’Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya a què tingui un paper
actiu oferint la seva col·laboració per acollir sol·licitants d'asil i persones refugiades.
Segon. Manifestar que l’Ajuntament de Les Llosses dóna suport a la proposta per a la
creació d'una xarxa de ciutats refugi per acollir persones que fugen de la guerra de
Síria i la voluntat d’afegir-se i col·laborar amb aquesta Xarxa en la mesura de les
seves possibilitats.
Tercer. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvol upament, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
La proposta s’aprova per unanimitat
12.2. Precs i preguntes
El Sr. Cuní exposa la necessitat de fer inversions en camins del municipi en atenció a
les especials característiques de la Llosses.
Desprès d’un ampli debat els regidors s’emplacen per fer una reunió monogràfica
sobre el tema de camins i les necessitats més immediates per encarregar un project e
de millora dels camins.
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
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