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. 14/2015
Caràcter: ordinària
Dia: 26 de novembre 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: 23:45
Lloc: Sala de Plens

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, secretària delegada permanent a l’Ajuntament i la
Sra. Sandra Porcel Cano, interventora de l’Ajuntament comissionada per XALOC.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz, comissionat per XALOC.
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 3 r . trimestre del
pressupost de 2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
6. Aprovació del pressupost 2016
7. Anul·lació de drets reconeguts d’exercicis tancats
8. Adjudicació obra PUOSC 2012-1309, titulada ―Substitució de l’estructura de fusta i
coberta del cos central de l’Ajuntament‖
9. Elecció Jutge pau titular i jutge de pau substitut
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. 12, Ple ordinari de 24 de setembre
- Núm. 13, de 23 de novembre Ple de sorteig de membres de la Mesa Electoral pel
20-S
2. Correspondència
S’informa al Ple de la correspondència més rellevant arribada a l’Ajuntament des del
darrer Ple ordinari.
Data
document
30-09
08-10
20-10
4-11

Resum
Notificació arxiu contenciós administratiu herència Sr. Sirvent
CCR. Tramet estudi costos servei escombraries 2016
Carreteres. Informe favorable obres Acabats Sala
CCR. Oferta per compra agregada serveis informàtics

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

Data
23-09
23-09
01-10
01-10

5

01-10

6
7
8
9
10
11
12
13

08-10
29-10
29-10
03-11
04-11
11-11
12-11
19-11

14
15

19-11
20-11

Matèria
Atorgament llicència obres 76/2015. Instal ·lació tanca ramadera finca Campsó
Aprovació certificació obres 1 Acabats Sala Polivalent . Import 17.595,33 €
Creació nova aplicació pressupostària: Serveis jurídics
Incoació exp. modificació crèdit per generació de crèdit i transferència entre aplicacions
pressupostàries
Iniciar procediment adjudicació obres Substitució estructura de fusta i coberta cos
central ajuntament
Aprovació expedient de modificació de crèdit 4/2015
Assabentat pas vehicles 4X4 clàssics el dia 8 de novembre
Llicència activitats ramadera Campsó
Aprovació certificació 2 obres Acabats Sala. Import 21.058,62 €
Assabentat canvi titular habitatge ús turístic la Plana de Sovelles
Canvi destí PEIS 2015
Sobre l’elaboració del pressupost general
Aprovar despesa d’aportació econòmica a la Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès
1484,14 € ( 2012 i 2014)
Aprovació certificació 3 obra Acabats Sala. Import 22.614,05 €
Sotmetre el pressupost 2016 a l’aprovació del Ple de la corporació

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

Import

F/2015/46

1-7

159,53

F/2015/47

15-7

204,70

F/2015/48

7-7

729,63

F/2015/49

3-8

102,85

F/2015/50

7-8

3,28

F/2015/51

28-8

193,01

F/2015/52

7-9

402,33

F/2015/53

4-9

102,73

F/2015/54

7-9

294,92

F/2015/55

11-9

1054,45

F/2015/56

4-10

642,51

F/2015/57

15-8

1233,29

F/2015/58

3-9

F/2015/59

27-9

108,90
3260,95

El Ple en queda assabentat
5. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 3 r . 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 rea litzarà en un marc
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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
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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 tercer 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 30-10-2015, i
consisteix únicament en la previsió del calendari i pressupost de Tresoreria fins a finals
d’any, així com les dades de deute pendent, que a data de l’informe ascendia a 10.041,93 €.
També es dóna compte al Ple d’aquesta corporació del període mig de pagament
corresponent al 3r trimestre de 2015, que és el següent:
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL
TRIMESTRE TERCER
AÑO 2015
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores
Trimestral *
Llosses (Les)

(4,50)

El Ple en queda assabentat
6. Aprovació del pressupost general per a l'exercici 2016 i la plantilla de
personal
Vist el Projecte de Pressupost General d'aquesta entitat per a 2016 elevat a aquesta
corporació en la forma prevista per l'article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals;
Atès que resulta sense dèficit inicial, i vist el resum a nivell de capítols que es detalla
a continuació:
Pressupost d’ingressos:
Capítols

Denominació

Euros

Operacions corrents
1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Total operacions corrents

3

56.230,00
600,00
39.445,00
94.000,00
757,00

€
€
€
€
€

191.032,00 €

Operacions de capital
6

Alienació d’inversions reals

7

Transferències de capital

0,00 €

8
9

Actius financers
Passius financers
Total operacions de capital

20.000,00 €
0,00
0,00
20.000,00 €
Total ingressos:

211.032,00 €

Pressupost de despeses:
Capítols

Denominació

Euros

Operacions corrents
1
2
3
4

Despeses del personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Total operacions corrents

60.895,60
91.376,40
550,00
26.510,00
179.332,00

€
€
€
€
€

25.000,00
0,00
0,00
6.700,00
31.700,00

€
€
€
€
€

Operacions de capital
6
7
8
9

Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total operacions de capital
Total despeses:

211.032,00 €

Vista la Plantilla de Personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual, que tot seguit es detalla:
PLANTILLA DE PERSONAL

PLACES

VACANTS

GRUP/SUBGRUP

FUNCIONARIS
Administració general:
Administratius
Total plantilla personal funcionaris

1
1

1
1

C1

LABORALS
- Administrativa
- Auxiliar Administrativa
- Brigada Municipal. Peó
Total plantilla personal laboral

1
1
1
3

0
1
1
2

C1
C2
AP

TOTAL GENERAL

4

3

Vistes les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2016;
Es proposa l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2016 juntament amb les
seves Bases d’execució en la forma detallada a l’expedient.
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 2016.
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.
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La proposta s’aprova per unanimitat
7. Anul·lació de drets reconeguts d’exercicis tancats
Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària d’aquest
ajuntament, cal establir si els drets i les obligacions reconegudes procedents d’exercicis
anteriors que resten pendents de cobrament i pagament són efectivament exigibles
actualment.
Per Decret de l’Alcaldia s’inicià l’expedient per a l’aprovació i comptabilització de baixes de
drets reconeguts en exercicis anteriors pendents de cobrament.
La interventora i el secretari de la corporació han emès un informe favorable en data 19 de
novembre de 2015, i per Decret de l’Alcaldia de la mateixa data s’han proposat les baixes a
aprovar.
Per tot això, es proposa al plenari l’adopció del següent acord:
1. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació
de pressupostos tancats, següents:
DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT A ANUL.LAR:
Any

Apl.pressup Concepte

Import

2007

1

75084 Subv. Puosc sala polivalent PUOSC 2003 1f

4.870,07

2007

1

75086 Subv. Puosc sala polivalent 2006

2008

1

750 Subv. Arquitectura i paisatge àrea residus

1.000,00

2009

1

450 Generalitat, subvencions diverses

9.250,00

2011

1

46100 Diputació, ajut anual fons subvencions

172,90

2011

1

75045 Subv. Puosc'10 sala polivalent 2a fase

254.880,00

2012

1

46100 Diputació, ajut anual fons subvencions

2012

1

46104 Diputació, fons cultural

712,26

84,31
189,75

2. Dur a terme els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets
indicats.
3. Comunicar a Intervenció i Tresoreria aquest acord, per a la seva constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Adjudicació obra PUOSC 2012-1309, titulada “Substitució de l’estructura de fusta
i coberta del cos central de l’Ajuntament”
Atès que en la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en Substitució
de l’estructura de fusta i coberta del cos central de l’Ajuntament‖
Aprovat el Projecte d’Obres corresponent, efectuat el replantejament i amb la disponibilitat
dels terrenys, s’incorpora a aquest expedient de contractació.
Atesa la característica de l’obra es considerà com a procediment més adequat el procediment
negociat sense publicitat.
Atès que en data 10-10-2015 Secretaria va emetre Informe sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir, i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que en data 1-10-2015 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
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Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 1-10-2015, es va aprovar iniciar l’expedient per a
la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
Atès que en data 1-10-2015, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 1-10-2015 es va aprovar l’expedient i el Plec de
Clàusules Administratives per a l’adjudicació de les obres consistents en Substitució de
l’estructura de fusta i coberta del cos central de l’Ajuntament, per procediment negociat
sense publicitat, i així mateix, es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació
d’aquest.
Atès que en data 5-11-2015 es van sol·licitar les ofertes a les empreses següents:
— Construccions Antigas-Serrat, SL.
— Construccions Joprada, SL,
— Construccions Capdevila
Atès que en data 25-11-2015 es van certificar les ofertes que consten en l’expedient.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix l’article 151.4 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adjudicar a l’empresa Construccions Antigas Serrat, SL el contracte d’obres de Substitució
de l’estructura de fusta i coberta del cos central de l’Ajuntament‖ per procediment negociat
sense publicitat, aprovada per Resolució d’Alcaldia de data 5-11-2015, pel preu de
92.525,30 € IVA inclòs, i una millora del termini de garantia de 8 anys.
2. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 1.920.62200 del pressupost vigent de
despeses.
3. Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris
4. Requerir a l’adjudicatari perquè presenti la documentació justificativa [a què fan
referència els articles 146.1 i 151.2/ a que fa referència l’article 151.2] del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, així com justificació de la constitució de la garantia
definitiva i, a més, que disposa dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte.
5. Notificar a l’adjudicatari del contracte, aquest acord Resolució i citar-lo per a la signatura
del contracte.
6. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant, i publicar anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de
la data d’aquesta Resolució.
7. Formalitzat el contracte el contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra
ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut [o Estudi Bàsic de Seguretat] del Projecte perquè
l’Ajuntament l’aprovi previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut [o Director
Facultatiu de les Obres] i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest
tràmit es procedeix a l’acta de replantejament i inici de l’obra.
8. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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La proposta s’aprova per unanimitat
9. NOMENAMENT DELS JUTGES DE PAU TITULAR I SUBSTITUT DE LES LLOSSES
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 30-09-2015 es va incoar l’expedient pels tràmits el
nomenament del Jutge de Pau Titular i Jutge de Pau Substitut del municipi de Les Llosses,
d’acord amb els articles 4, 5, 6 i 7 del reglament 3/1995, dels Jutges de Pau, de 7 de juny, i
l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial;
Atès que en el BOPG núm. 197 de 13-10-2015 es va publicar l’anunci per presentar les
sol·licituds de les persones interessades en aquest càrrec;
Atès que has presentat la documentació les persones del municipi interessades en els càrrecs
següents:
Jutge de Pau Titular: Adolf Rubio Alòs i Gemma Parcerisa Escudé
Jutge de Pau Substitut: CAP
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament com a Jutge de Pau
Titular del municipi de les Llosses els següents:
Jutge de Pau Titular: Adolf Rubio Alòs
Jutge de Pau Substitut: Gemma Parcerisa Escudé
2. Proposar que s’alternin els càrrecs de titular i substitut als dos anys d’exercici del càrrec,
si escau al Tribunal.
3. Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Barcelona –
Secretària del Govern Jutges de Pau i al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ripoll,
perquè realitzin les gestions oportunes al respecte.
La proposta s’aprova per unanimitat de cinc vots dels cinc membres que formen la
corporació.
10. Informacions de l’Alcaldia
L’alcalde explica que l’Ajuntament disposa de projector i pantalla per les diferents activitats
públiques municipals. Està a disposició dels veïns.
11. Assumptes urgents
No n’hi han.
12. Precs, preguntes i mocions
Els regidors comenten abastament les necessitats de millores de camins del municipi.
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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