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

SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 2/2016
Caràcter: ordinària
Dia: 31 de març de 2016
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Correspondència.
Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
Donar compte de la relació de factures aprovades.
Aprovació del Compte de Recaptació a 31-12-2015.
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t. trimestre del 2015 al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Donar compte del Període Mig de Pagament del 4t. Trimestre de 2015
Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2015.
Informe sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2015.
Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig termini 2017-2019
Informacions d’Alcaldia
Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats:
12.1. Donar suport a la proposta de resolució aprovada pel Comitè Executiu de l’ACM en
relació a l’adopció institucional de la Declaració Universal sobre els Arxius
12.2. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll sobre la línia de FFCC
Transpirinenca
Assumptes urgents.
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 l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’ acta de la sessió número 1, de 28 de gener de 2016
2. Correspondència
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament des de la darrera
sessió del Ple:

Data
document
08-01-2016
11-01-2016
11-01-2016
12-01-2016
15-01-2016
18-01-2016

Resum
Supressió de la Junta de Protecció Civil - Consell Comarcal del Ripollès
Notificació pagament certificació 2 obra 2010/802. Sala Polivalent. Consell Comarcal del Ripollès
Notificació pagament certificació 3 obra 2010/802. Sala Polivalent. Consell Comarcal del Ripollès
Notificació finançament consolidat obra PUOSC 2012/1309: teulades ajuntament. Dep. Governació
Nomenament del president del Consell d'Alcaldes . Consell Comarcal del Ripollès
Informació Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
govern locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, la Llei preveu la Finestra Única Empresarial (FUE)
– Diputació de Girona
Petició per arranjar el camí de La Plana al Prat. Cristina Santacana
Sol·licitud per arranjament del camí de Baborés: Francisco Baeza
Tramesa compte de recaptació a 31/12/2015 i relació de rebuts pendents a 31/12/2015 – Consorci Recaptació
Ripoll
Aplicació de la Llei 24/2015 de mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, la pobresa energètica i
l’acollida de persones nouvingudes i/o refugiades. Consorci Benestar social.
Informació composició del consell de govern del consorci del Ter i actuacions que es duran a terme – Consorci
del Ter
Bestretes IBI exercici 2016. Consorci de recaptació Cerdanya-Ripollès
Convocatòria Fons de Subvencions econòmica i cultural. Diputació de Girona
Notificació pagament certificació 4 obra PUOSC 2010/802. Consell Comarcal del Ripollès
Petició arranjament revolt de Riu fred. Lidia Gilabert
Comunica que és adjudicatària de les tasques de manteniment sota les línies elèctriques. Empresa Acciona
El BOE publica la resolució de la Direcció General del Cadastre referent a la regularització cadastral.
Gerència Territorial del Catastro
Aprovació pagament certificació 5 obra PUOSC 2010/802. Consell Comarcal del Ripollès
Sol·licitud per tenir planxa de butà dins el petit bar del Colomer. Maria Casacuberta Vilalta
Nomenament Jutge de pau Titular i Substitut. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Dictamen favorable liquidació definitiva costos servei deixalles 2015. Consell Comarcal del Ripollès
Resposta a l’acord del Ple tramitat sobre el no pagament de les indemnitzacions compensatòries de
2014. DAAR
Devolució import costos liquidació deixalles 2015. Consell Comarcal del Ripollès
Visita de la Consellera de Governació el dia 8 d’abril. Consell Comarcal del Ripollès

20-01-2016
21-01-2015
25-01-2016
25-01-2015
29-01-2016
29-01-2016
03-02-2016
04-02-2016
05-02-2016
05-02-2016
22-02-2016
23-02-2016
29-02-2016
07-03-2016
08-03-2016
11-03-2016
11-03-2016
18-03-2016

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia següents:
Núm.
Ordre
Ple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Data

Assumpte
19.1.16
19.1.16
19.1.16
2.2.16
3.2.16
8.2.16
23.2.16
24.2.16
25.2.16
1.3.16
1.3.16

12
13

3.3.16
9.3.16

14
15
16

14.3.16
14.3.16
16.3.16

Aprovació despesa 54,40 €. Taxes Departament de Salut
Aprovació despesa de 506,17 €. Taxes XALOC 15.11.15 a 15.12.15
Aprovació despesa de 1.043,43 €. Quotes Consorci Alba Ter 2013, 2014 i 2015
Llicència obres exp. 26/2015. Gas Natural, SDG.
Permís de filmació anunci empresa “El Desierto de Nevada”
Aprovació certificació 6 Sala Polivalent. Import 58.835,15 €
Modificació llicència activitats finca Llimós.
Aprovació despesa de 287,78 €. Taxes XALOC 15.12.15 a 15.1.16
Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2015
Nomenament secretària acctal. L. Escuer en absència del secretari J.Ruiz
Autorització activitat innòcua d’establiment ambulant de venda d’entrepans freds,
calents i refrescs i punt d’informació. Maria Casacuberta Vilalta.
Decret d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini
Suspensió tramitació ex. 81/2014 de llicència per execució ampliació i canvi d´ús cal
Ferrer fins a la presentació de la documentació requerida
Petició de subvenció a la Diputació de Girona. Fons Cooperació.
Petició de subvenció a la Diputació de Girona en matèria forestal
Aprovació certificació 7 i última Sala Polivalent. Import 53.380,50 €

El Ple en queda assabentat

4. Donar compte de la relació de factures aprovades
Es dona compte de la relació de factures aprovades de la 1 a la 11 any 2016 segons detall
que consta a l’expedient:
Núm. Relació
Exercici 2016
1
2

Import (€)
417,45
759,10
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

128,44
597,83
9.063,51
975,00
522,72
218,17
871,31
467,84
63.788,49

El Ple en queda assabentat
5. Aprovació del compte de Recaptació a 31-12-2015
Vist el compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data 31
de desembre de 2015 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any,
concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre de 2015, del qual es desprenen les dades
següents:
Conceptes

Padrons i liquidacions

Pendent anterior 31.12.14
Total càrrecs a 31.12.15
Ingrés en voluntària
Ingrés en executiva
Baixes
Pendent en voluntària
Pendent en executiva
Interessos de demora

Ingressos

Pendents
cobrament

7.235,43
71589,25
66.101,42
4.622,34
1.317,68
509,75
6.273,49
131,98

Recàrrecs d’apressament

546,45

Costes

119,82

Total ingressos a 31-12-15

Baixes

71.522,01

1.317,68

6.783,24

Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar el Compte de R ecaptació, tancat a 31 de desembre de 2015, presentat pel
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, a Intervenció i Tresoreria pel
seu coneixement i als efectes adients.
La interventora Sra. Porcel explica la proposta.
La proposta s’aprova per unanimitat.
6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t 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.
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 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.

Es per això que es dóna compte al ple d’aquesta corporació de la tramesa de l’estat
d’execució trimestral corresponent al quart trimestre del pressupost de 2015, , el contingut

del qual és el següent:
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

392.510,49

Ajustes
propia
Entidad

358.251,99

Ajustes por
operaciones
internas

-5.344,95

Capac./Nec.
Financ.
Entidad

0,00

28.913,55
28.913,55

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre 2015
Aumentos/
Gasto
disminuciones
computable
(art. 12.4)
Gastos
Liquid.201
(2)
Pto.2015
inversiones
Límite de la
II
4
=(1)*(1+TRCPIB (IncNorm2015) financierament Regla Gasto
I
(GC2014)I
)
e
(5)=(2)+(3
II
Entidad
(1)
(3)
sostenibles (4)
)
09-17-096AA-000
Llosses
(Les)
Total de
gasto
computabl
e

Gasto
computabl
e Previsión
Liquidación
(GC2015)
IV
2015
(6)

182.637,63

185.011,92

3.365,47

17.344,77

188.377,39 185.367,55

182.637,63

185.011,92

3.365,47

17.344,77

188.377,39 185.367,55

SI

¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2014?V

NO
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2015"
(5)-(6)
% incremento gasto computable 2015 s/ 2014

3.009,84
1,49

SE ESTIMA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO.

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

Entidad

09-17-096AA-000
Llosses (Les)
Total
Corporación
Local

Deuda
Operaciones
a
con
Factoring
Avales
Otras
Con
Emisiones
corto
Entidades
sin
ejecutados - operaciones Administraciones
plazo de deuda
de
recurso reintegrados de crédito Públicas (FFPP)
crédito

Total
Deuda
viva
al final
del
período

0,00

0,00

10.041,93

0,00

0,00

0,00

0,00 10.041,93

0,00

0,00

10.041,93

0,00

0,00

0,00

0,00 10.041,93

Nivel Deuda Viva

10.041,93
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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 4º trimestre del ejercicio 2015.
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.
Se estima que la Corporación cumplirá con el objetivo de la Regla del Gasto.
Nivel de deuda viva es 10.041,93

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 28 de gener de 2016.
El Ple en queda assabentat

7. Donar compte del Període Mig de Pagament del 4t. Trimestre de 2015
És dóna compte del període mig de pagament a proveïdors (PMP) del 4t. trimestre de 2015,
el qual, com es pot observar en el quadre que tot seguit es relaciona, és de –9,06 dies, i que
per tant, compleix amb el període màxim establert legalment.

Entidad

Ratio
Importe
Ratio
Importe
Operaciones
Pagos
Operaciones
Pagos
PMP
Pagadas
Realizados Pendientes Pendientes (días)
(días)
(euros)
(días)
(euros)

Les Llosses

-7,96

PMP Global

92.877,12
92.877,12

-10,39

76.710,65

-9,06

76.710,65

-9,06

Observaciones

La interventora Sra. Porcel explica la proposta.
El Ple en queda assabentat
8. Donar compte de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2015
Es dóna compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de 2015, aprovada per Decret
d’Alcaldia, següent:
“...”
DECRET D’ALCALDIA
Expedient 20/2016
Vist l’expedient de liquidació del Pressupost de l’AJUNTAMENT DE LES LLOSSES corresponent
a l’exercici econòmic de 2015, formulada per la Intervenció en acompliment del què disposa
la legislació vigent.
HE RESOLT :
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Les Llosses corresponent a
l’exercici econòmic de 2015, en la forma que ha estat presentada per la Intervenció de Fons.
A nivell de resum, a continuació es detalla el RESULTAT PRESSUPOSTARI i l’estat de
ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2015:

RESULTAT PRESSUPOSTARI:
DRETS OBLIGACIONS
RESULTAT
RECONEGUTS RECONEGUDES PRESSUPOSTARI
NETS
NETES
a. Operacions corrents

256.272,44

197.269,47

59.002,97

b. Operacions de capital

136.606.49

162.622,33

-26.015,84
32.987,13

1. Total operacions no financeres (a+b)

392.878,93

359.891,80

c. Actius financers

0,00

0,00

0,00

d. Passius financers

0,00

6.661,96

-6.661,96

2. Total operacions financeres (c+d)
3. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)

0,00

6.661,96

-6.661,96

392.878,93

366.553,76

26.325,17

AJUSTAMENTS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses
generals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

+ 17.909,60
0.00
0.00
44.234,77

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 2015
COMPTES
57,556

430
431
257,258,270,275
440,442,449,456
470,471,472,537
538,550,565,566
400
401
165,166,180,185,
410,414,419,453,456,475,476,477
502,515,516, 521,550,560,561
554,559
555,5581,5585
2961,2962,2981, 2982,4900,4901,
4902,4903,5961,
5962,5981,5982

IMPORTS
1. Fons líquids

399.391,03

2. Drets pendents de cobrament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d’Operacions no pressupostàries

178.063,59
110.167,68
55.034,94
12.860,97

3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d’Operacions no pressupostàries

4. Partides pendents d´aplicació:
- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
+ pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

88.699,07
76.769,76
1.937,20
9.992,11

200,00
0,00
200,00
488.955,55
10.391,00

0,00
478.564,55

Segon. De l’import del romanent de tresoreria per despeses generals (478.564,55 €) es
reserva l’import de 24.187,01 €, com a part d’aportació pròpia de l’Ajuntament al
finançament de diverses inversions o actuacions que a 31-12-2015 estaven en fase de
disposició (AD) i que s’executaran durant el 2016.
El detall d’aquest finançament (fons propis) és el següent:
a) 5.944,14 € es destinaran al finançament de la inversió de les obres d’acabats de la Sala
Polivalent
b) 9.252,53 € seran destinats a la inversió de la substitució de l’estructura de fusta i coberta
del cos central de l’Ajuntament
c) 1.334,46 € es destinaran al finançament de la instal·lació d’una depuradora a la sala
polivalent del municipi
d) 198,08 € es destinaran al finançament de l’adquisició de contenidors de residus.
Per tant, el romanent lliure per a despeses generals del qual disposarà la corporació
ascendirà a l’import de 454.377,54.
Tercer. Incorporar en el pressupost de 2016 els romanents de crèdit, que figuren detallats a
continuació, amb el següent finançament:
DESPESES A INCORPORAR:

N. Operació Fase
Data
a) 220150000880 AD 26/03/2015
b) 220150001304 AD 31/12/2015
c) 220150001306 AD 31/12/2015

Aplicació
Import
Saldo
2015 1 151 60105“sala polivalent “ 217.873,91 118.882,89 €
2015 1 160 62901“depuradora”
10.353,36 10.353,36 €
2015 1 1621 62900“contenidors”
1.536,70
1.536,70 €
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d) 220150001391 AD 31/12/2015
e) 220150001392 AD 31/12/2015

2015 1 161 22501“cànon aigua”
2015 1 920 62200“cos central
edifici ajuntament”

TOTAL

7.457,80
92.525,30

7.457,80 €
92.525,30 €
230.756,05 €

FINANÇAMENT
Aplicació pressupostària
a) 2015.1.75081
a) 2015.1.87000
b) 2015.1.761
b) 2015.1.87000
c) 2015.1.761
c) 2015.1.87000
d) 2015.1.87000
e) 2015.1.75080
e) 2015.1.87000

Concepte
Generalitat, subv PUOSC sala polivalent
Romanent de Tresoreria per
a despeses generals
Diputació Girona, transferències capital
Romanent de Tresoreria per
a despeses generals
Diputació Girona, transferències capital
Romanent de Tresoreria per
Romanent de Tresoreria per
a despeses generals
Substitució cobertes cos central
Ajuntament PUOSC
Romanent de Tresoreria per
a despeses generals

TOTAL

Import
112.938,75 €
5.944,14 €
9.018,90 €
1.334,46 €
1.338,62 €
198,08 €
7.457,80 €
83.272,77 €
9.252,53 €
230.756,05 €

Quart. Donar compte del resultat del la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la propera
sessió que se celebri, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del Reial Decret
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
“...”
La interventora Sra. Porcel explica la proposta.
El Ple en queda assabentat

9. Informe sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària de la Liquidació del
pressupost de l’exercici 2015
La interventora Sra. Porcel explica la proposta:
“...”

INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA – liquidació pressupost exercici 2015Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, de
conformitat amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’ Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, i
d’acord amb l’article 15.3e) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO
2/2012, emeto el següent
INFORME:
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera -en endavant LOEPSF- publicada al BOE núm. 103, de data 30 d’abril de
2012, exigeix aplicar una política econòmica contundent basada en dos eixos
complementaris que es reforcen: la consolidació fiscal, és a dir, l’eliminació del
dèficit públic estructural i la reducció del deute públic, i les reformes estructurals.

L’àmbit d’aplicació subjectiu de la Llei obliga, entre altres, a les corporacions locals i
a la resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i demès ens de
dret públic dependents de les administracions públiques.
Les entitats locals han de tenir en compte en l’elaboració dels seus Pressupostos les
tres regles fiscals que sustenten els principis d’estabilitat i de sostenibilitat de la Llei
Orgànica 2/2012: equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio del deute
públic i regla de la despesa.
L’article 11 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
Pressupostos i demés actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les
administracions públiques i demés entitats que formen part del sector públic es
sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. Cap administració pública no podrà
incórrer en dèficit estructural -definit com el dèficit ajustat del cicle, net de mesures
excepcionals i temporals- i les corporacions locals hauran de mantenir una posició
d’equilibri o superàvit pressupostari.
L’article 15 de l’assenyalada Llei Orgànica estableix que el Govern, a proposta del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, fixarà l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i
l’objectiu del deute públic.
Segons acord del Consell de Ministres, de data 27 de juny de 2014, seguint la
proposta presentada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, es van
fixar els següents objectius:
1. Pel què fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària del conjunt de les entitats
locals per al trienni 2015 - 2017 s’ha fixat la Capacitat (+) Necessitat (-) de
finançament, SEC-95 en la forma següent:
2015
2016
2017
0,0
0,0
0,0
2. Quant a l’objectiu del deute públic, els límits d’endeutament aplicables al
conjunt d’entitats locals, segons l’acord del Consell de Ministres esmentat, es la
següent:
2015
2016
2017
3,9
3,8
3,6
(en percentatge de PIB)

No obstant, el límit d’endeutament individual aplicable a cadascuna de les entitats
locals està recollit a l’article 53 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i és el següent:
2015
2016
2017
75%
75%
75%
(sobre ingressos corrents)

3. Pel què fa a la taxa de referència als efectes d’aplicar la regla de despesa
prevista en l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, la despesa computable no podrà
superar la taxa de referència de creixement del PIB a mitjà termini de l’economia
espanyola, el qual s’ha xifrat en els percentatges següents:
2015
2016
2017
1,3
1,5
1,7
Així doncs, es procedeix a informar sobre el compliment de cadascun d’aquests
objectius:
A) COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
La Legislació aplicable és la següent:
- LO 2/2012, 27 d’abril, d’estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera
- LO 4/2012, 28 setembre, per la qual es modifica la LO 2/2012, 27 d’abril, llei
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
- RD 1463/2007, Reglament d’estabilitat Pressupostària (en tot allò que no
contradigui la llei)
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- Llei 17/2012, 27 desembre, de pressupostos Generals de l’estat per a 2013
(Disposició final 31)
- Ordre HAP 2105/2012, 1 octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament previstes a la LO 2/2012, de 27 abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- Ordre ECF/138/2007, 27 d’abril, de procediments en matèria de tutela financera
dels EELL.
- Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL) (Disposició transitòria 10ª)
- RDL 2/2014, 21 febrer, per la que es desenvolupen mesures urgents per reparar
els danys causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i
mar a la façana atlàntica i la costa cantàbrica
- Disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre,
de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals
i altres de caràcter econòmic.
La liquidació se sotmetrà als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, coherent amb la normativa europea, i de conformitat amb allò que
preveuen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació
d’equilibri o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l’article
11.3 i 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit
estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i
temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit
pressupostari. S’ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la
capacitat per finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits
de dèficit i deute públic.
Tal com estableix l’article 16 apartat 1 i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001,
de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats
Locals, la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local.
L’equilibri pressupostari i l’objectiu d’estabilitat pressupostària, entesa com a
capacitat (+) o necessitat (-) de finançament és un concepte estadístic definit al
SEC 95 equivalent al saldo del compte financer, és a dir, l’adquisició neta d’actius
financers menys els passius nets contrets.
Per tant, també podem calcular la capacitat (+) o necessitat (-) de finançament, i
per tant, el compliment de l’estabilitat pressupostària, de la comparació dels
capítols de l’1 al 7 del pressupost de despeses i dels capítols de l’1 al 7 d’ingressos.
A aquest resultat caldrà efectuar uns ajustaments, en termes de Comptabilitat
Nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals. Aquests es
recullen en el document F.1.1.B1. que s’adjunta com a part inseparable del present
informe.
En base als càlculs detallats en l’expedient motiu de l´informe cal concloure que en
la liquidació del pressupost del 2015 es compleix amb l'estabilitat
pressupostària, atès que es compta amb una CAPACITAT DE FINANÇAMENT per
import de 30.916,12 €, d’acord amb els següents càlculs:
CÀLCUL
ESTABILITAT
FINANÇAMENT):
CAPÍTOLS

PRESSUPOSTÀRIA

(NECESSITAT/CAPACITAT
DESPESES

1

48.839,17

DE

INGRESSOS
53.365,86

2

117.834,23

1.468,54

3

408,36

50.936,34

4

30.187,71

148.472,52

5

2.029,18

6

162.622,33

0,00

7

0,00

136.606,49

359.891,80

392.878,93

TOTAL DESP. NO FINANCERA
Ajustaments SEC'95
TOTAL DESP. NO FINANCERA

0,00

-2.071,01

359.891,80

390.807,92

CAPACITAT(+) /NECESSITAT(-) FINANÇAMENT

30.916,12

B) OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC
L’article 15 de l’assenyalada Llei Orgànica estableix que el Govern, a proposta del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, fixarà l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i
l’objectiu del deute públic.
El volum de deute públic, definit d’acord amb el protocol
dèficit excessiu, del conjunt de les administracions públiques
del producte interior brut expressat en termes nominals,
normativa europea. Aquest límit s’ha de distribuir d’acord
següents:
• 44% per a l’Administració Central.
• 13% per al conjunt de les comunitats autònomes.
• 3% per al conjunt de les corporacions locals.

sobre procediment de
no pot superar el 60%
o el que estableixi la
amb els percentatges

D’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei orgànica d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, aquests límits s’han de complir l’exercici de
2020.
No obstant, en quant a l’objectiu del deute públic, els límits d’endeutament
aplicables a cadascuna de les entitats locals es recull en el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, tenint en
compte allò que s’estableix a la “Nota informativa sobre el règim de tutela financera
dels ens locals per a l’exercici de 2015” de 06/02/2015 publicada per la Direcció
General de Política Financera, Assegurances i Tresor, del Departament d’Economia i
Coneixement, de la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa al percentatge d’endeutament sobre recursos corrents liquidats a
31/12/2015, aquest Ajuntament presenta un endeutament del 3,92% , d’acord
amb el següent càlcul:
(capital viu a 31/12/2015 / drets reconeguts nets x ingressos corrents) * 100 =
= 10.041,93 € / 256.272,44 € * 100 = 3,92%
Per tant, aquesta corporació, a data 31/12/2015 es troba per sota del límit màxim
d’endeutament establert a la Llei.
C) COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA
La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa
computable no superi la taxa de referència del creixement del producte interior
brut, publicada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Com s’ha esmentat a la part expositiva del present informe, segons acord del
Consell de Ministres, de data 27 de juny de 2014, seguint la proposta presentada
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la taxa de referència per a
l’any 2015 és de l’1,3%.
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Segons l’article 12.2 de la LO 2/2012, la despesa computable es calcularà de la
següent manera:
+ Capítol 1: Despeses de personal
+ Capítol 2: Compra de béns i serveis
+ Capítol 3: Despeses financeres
- Interessos del deute computats en el capítol 3 de despeses financeres.
+ Capítol 4: Transferències corrents
+ Capítol 6: Inversions
+ Capítol 7: Transferències de capital
- Despeses finançades amb fons finalistes
+ / - Ajustos SEC 95
Una vegada calculada la despesa computable, s’haurà de complir amb l’equació
següent:

Pel què fa al càlcul de la despesa computable de l’exercici 2014, partim de la
liquidació de l’exercici esmentat:
DESPESA NO FINANCERA EN TERMES DE SEC 95
DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST CONSOLIDAT ANY 2014

CAPÍTOLS

TOTAL DESPESA NO FINANCERA 2014
LIQUIDACIÓ

A
1

45.135,05

2

73.080,48

3

365,58

4

25.181,42

6

39.240,68

1

7
TOTAL DESP. NO
FINANCERA

183.003,21

Ajustaments SEC'95

0,00

TOTAL DESP. NO
FINANCERA

183.003,21

(1): Del capítol 3 de despesa financera només s'inclouran les despeses d’emissió, modificació i cancel·lació de
préstecs, deutes i altres operacions financeres, així com les despeses per execució d'avals. Subconceptes (301311-321-331-357)

AJUSTAMENTS ANY 2014

CONCEPTES D'AJUST

Part de despesa finançada amb fons

TOTAL AJUSTAMENTS

TOTAL DESPESA NO
FINANCERA 2014 PRESS.
CONSOLIDAT

TOTAL DESPESA
COMPUTABLE
2014

B

A

D

0,00

finalistes de la UE o altres AP

Despesa en Inversions financerament
sostenibles finançades amb RLTG
0,00
TOTAL

0,00

183.003,21

183.003,21

DESPESA MÀXIMA COMPUTABLE L'ANY 2015

TOTAL DESPESA
COMPUTABLE 2014

TAXA REFERÈNCIA

DESPESA MÀXIMA
COMPUTABLE ANY 2015

(+)/(-)AUG.O DISMIN
DE RECAPTACIÓ

C

D

E= C*(1+D/100)

F

183.003,21

1,3

185.382,25

DESPESA
MÀXIMA
COMPUTAB
LE ANY
2015
DEFINITIV
A
G=E+F

12.160,52

197.542,7
7

Per tant, si de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 es desprèn que la despesa computable ascendeix a 183.003,21 €, si
apliquem la taxa de referència (1,3%) s’obté un sostre de despesa màxima computable per al 2015 per import de 185.382,25 €.
Si a aquesta base hi afegim els canvis normatius de recaptació, que ascendeixen a 12.160,52 €, segons el següent detall:
a)
Per aplicació de l’article 32.2 RDL 1/2004 - l’actualització dels valors cadastrals 2015: 3.365,47 €
b)
Per cobrament del cànon de l’aigua i pagament a l’ACA: 8.795,05 €. Es procedeix a incrementar la base per aquest
import atès que durant l’any 2014 no es va realitzar aquesta despesa, atès que no s’havia recaptat cap import en
concepte de cànon de l’aigua)
D’aquesta manera, s’obté un sostre màxim de despesa màxima computable per al 2015 per import de 197.542,77 €.
Ara calcularem la despesa computable executada de l’exercici 2015:
DESPESA NO FINANCERA EN TERMES DE SEC 95 DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
CONSOLIDAT DE L'ANY 2015

TOTAL DESPESA NO FINANCERA
LIQUIDACIÓ 2015

CAPÍTOLS

H
1

48.839,17

2

117.834,23

31

60,01

4

30.187,71

6

162.622,33

7

0,00

TOTAL

359.543,45

Ajustaments SEC'95

0,00

TOTAL DESP. NO FINANCERA

359.543,45

(1): Del capítol 3 de despesa financera posar MANUALMENT l'import de les despeses d’emissió, modificació i
cancel·lació de préstecs, deutes i altres operacions financeres, així com les despeses per execució d'avals.
Subconceptes (301-311-321-331-357)

AJUSTAMENTS ANY 2015

CONCEPTES D'AJUST

TOTAL AJUSTAMENTS

TOTAL DESPESA NO
FINANCERA n PRESS.

TOTAL DESPESA
COMPUTABLE n

408,36
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I

H

J=H-I

Part de despesa finançada
amb fons finalistes de la UE o
altres AP

163.128,41
Despesa en Inversions
financerament sostenibles
finançades amb RLTG

0,00
TOTAL

163.128,41

359.543,45

196.415,04

Detall de les despeses finançades amb fons finalistes = 163.128,41 €
(PUOSC, sala polivalent: 94.041,46 € (1.75081) + DDGI, subv.fons cooperació 2014: 27.171,95 € (1.761) + DDGI,
subv.fons cooperació 2015: 27.171,95 € (1.461) + DDGI, subv. PEIS 2014 part executada 2015: 14.743,05 € (1.761) +

COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA

DESPESA MÀXIMA
COMPUTABLE ANY 2015
DEFINITIVA

TOTAL DESPESA
COMPUTABLE ANY
2015

G

J
197.542,77

COMPLIMENT REGLA DE DESPESA LIQUIDACIÓ ANY
2015

196.415,04

COMPLEIX

NO COMPLEIX

1.127,73

Atès que no se supera el sostre màxim de despesa, és evident que es respecta la
taxa de referència de l’1’3%, i per tant, es compleix amb la regla de la
despesa.
En el cas que s’incomplís la regla de despesa, aquest fet implicaria la formulació
d’un Pla Econòmic i Financer, que permeti assolir el compliment en el termini d’un
any, de conformitat amb allò que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
L’esmentat Pla Econòmic i Financer serà presentat en el termini màxim d’un mes
des de la constatació de l’incompliment, i caldrà que sigui aprovat pel Plenari dins
dels dos mesos següents des de la seva presentació.
Les Llosses, 25 de febrer de 2016
La interventora comissionada per XALOC,
Sandra Porcel i Cano
“...”
La interventora Sra. Porcel explica la proposta.
El Ple en queda assabentat
10. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig termini 2017-2019
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia següent:
“...”
D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI

(EXERCICIS ECONÒMICS 2017– 2019)
Atès que d’acord amb La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera - en endavant LOEPSF- les entitats locals han de tenir en compte en
l’elaboració dels Pressupostos les tres regles fiscals que sustenten els principis d’estabilitat i
de sostenibilitat de la Llei Orgànica 2/2012: equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio
del deute públic i regla de la despesa.
Atès que l’article 30 de la LOEPSF fixa que les corporacions locals aprovaran un límit màxim
de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de
despesa, que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus Pressupostos.
Per últim, l’article 5 de la LOEPSF assenyala que l’elaboració dels Pressupostos de les
Administracions Públiques s’enquadrarà en un marc pressupostari a mig termini, compatible
amb el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i execució dels Pressupostos, de
conformitat amb la normativa europea.
Atès que l’article 29 del mateix text legal, modificat per la L.O. 9/2013, de 20 de desembre,
de control de la deuda comercial en el sector público, obliga a les administracions públiques
a elaborar un pla pressupostari a mig termini que comprendrà un període mínim de tres
anys, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels Pressupostos anuals i a través del qual es
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, deute públic i regla de despesa.
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF estableix la obligació de
remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits a l’article 29 de la
Llei esmentada. I segons la guia “Planes Presupuestarios a Medio Plazo 2017-2019 de
Entidades Locales” publicada a la página web del MINHAP, la tramesa d’aquest pla caldrà ferse abans del 14 de març d’enguany.
Vist l’informe emès per la Intervenció en data 3 de març de 2016, on s’informa que, d’acord
amb la guia publicada a la pàgina web de coordinació financera amb entitats locals “Planes
Presupuestarios a Medio Plazo 2017-2019 de Entidades Locales” pel què fa a la taxa de
referència als efectes d’aplicar la regla de despesa la despesa computable, aquesta no podrà
superar la taxa de referència de creixement del PIB a mitjà termini de l’economia espanyola,
el qual es va xifrar en els límits màxims següents:
2016
1,8

2017
2,2

2018
2,6

2019
2,6

Vist el mateix informe d’intervenció esmentat, que informa a aquesta alcaldia quins són els
límits de despesa computable màxims són d’aplicació durant els anys 2017, 2018 i 2019, i
que proposa l’aprovació del pla pressupostari pel període comprès entre els anys 2017 i
2019;
Així mateix i vist el resum del pla pressupostari, a nivell de capítols d’ingressos i despeses,
següent:

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

MARC PRESSUPOSTARI 2017-2019
A. INGRESSOS (En euros)
2016

Capítol
1-Impostos directes
2-Impostos indirectes
3-Taxes, preus públics i altres ingressos
4-Transferències corrents
5-Ingressos patrimonials
6-Alienació inversions reals
7-Transferències de capital
8-Actius financers
9-Passius financers
TOTAL

Capítol

2018

2019

56.230,00
600
39.445,00
94.000,00
757
0
20.000,00
0
0

57.072,56
600
39.445,00
114.000,00
757
0
70.000,00
0
0

57.327,60
600
39.445,00
94.000,00
757
0
20.000,00
0
0

59.948,80
600
39.445,00
94.000,00
757
0
22.000,00
0
0

211.032,00

281.874,56

212.129,60

216.750,80

B. DESPESES (En euros)
2016

1-Despeses de personal
2-Despeses corrents en béns i serveis
3-Despeses financeres
4-Transferències corrents
6-Inversions reals
7-Transferències de capital
8-Actius financers
9-Passius financers
TOTAL
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-) de finançament

2017

2018

2019

60.895,60
91.376,40
550
26.510,00
25.000,00
0
0
6.700,00

61.504,56
110.000,00
510
26.510,00
80.000,00
0
0
3.350,00

2017

62.119,60
95.000,00
500
26.510,00
28.000,00
0
0
0,00

62.740,80
97.000,00
500
26.510,00
30.000,00
0
0
0,00

211.032,00
6.700,00

281.874,56
3.350,00

212.129,60
0,00

216.750,80
0,00

Resolc:
Primer. Aprovar el pla pressupostari a mig termini per al trienni 2017 – 2019, en el qual
s’haurà d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos dels futurs 3 anys.
Segon. Donar compte del present acord al plenari de la corporació, en la propera sessió que
se celebri.
Les Llosses, 3 de març de 2016
L’alcalde, David Serrat i Soldevila.
“...”
La interventora Sra. Porcel explica la proposta.
El Ple en queda assabentat
11. Informacions d’Alcaldia
11.1 Sala Polivalent
Es dóna a compte que en data de 16 de març han finalitzat les obres dels Acabats de la Sala
Polivalent de les Llosses.
El Ple en queda assabentat
11.2 Fons de Cooperació Econòmic i Cultural de la Diputació de Girona
Es dóna compte al Ple que per Decret d’alcaldia de data 14 de març es va sol·licitar l’ajut
anual de la Diputació amb els imports i destins següents

“...”

Resolc:
1. Acollir-nos a la convocatòria de la Diputació de Girona dins el programa de
Cooperació Econòmica i Cultural 2016, i destinar el 85% de l’ajut de 32.442,00 €,
és a dir, 27.575,75 € amb destí a les despeses d’inversió següents:
a) Equipament esportiu Sala Polivalent. Memòria d’Alcaldia amb pressupost de
l’empresa Actisport, per import de 7883, 15 € - IVA inclòs- i que suposa dotar la
Sala Polivalent de les Llosses de dues cistelles de basquet plegables de sostre i
dues porteries de handbol. Per aquesta finalitat es demana una subvenció de
7575,70 €.
b) Pavimentació de camins veïnals. MV titulada Arranjament i pavimentació de
camins. Formació de gual a la Riera de Vilardell, amb un pressupost de 21.727,00 €
IVA inclòs. Per aquesta finalitat es demanen 20.000,00 €.
“...”
El Ple en queda assabentat
11.3. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per sega de marges.
Es dóna compte al Ple que per Decret d’Alcaldia de data 14 de març es va sol·licitar un ajut
de 6000,00 euros a la Diputació de Girona per a la sega de marges de camins d’ús públic i
per a l’arranjament del camí que va de Portavella a Alpens.
El Ple en queda assabentat
12. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats:
12.1 Donar suport a la proposta de resolució aprovada pel Comitè Executiu de l’ACM
en relació a l’adopció institucional de la Declaració Universal sobre els Arxius
Vista la moció de l’ACM següent:
“...”
El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius l’any
2010 a Oslo, i que s’incorpora en l’apartat primer de la resolució. Seguidament, la UNESCO
(Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la Cultura) en la seva 36a
Conferència General, celebrada a Paris el 10 de novembre de 2011, va adoptar una resolució
en què feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els
seus principis i a aplicar les estratègies i els programes necessaris en el futur en el seu
respectiu àmbit territorial.
La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el
paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, com en la rendició de
comptes democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva i la
investigació històrica.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al ple de l’Ajuntament de Molló,
l’adopció de l’ACORD següent:
Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i
aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el
text de la qual es transcriu a continuació:
Declaració Universal sobre els Arxius
“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als
arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts
fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions
administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el
desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria
individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat,
promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.
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Per això, nosaltres reconeixem:

el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, culturals i
intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats;

el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i transparent, per a protegir
els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i col·lectiva, comprendre el passat, documentar
el present i preparar el futur;

la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat;

la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, ja sigui el paper, el
digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa;

el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i continuada,
serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de producció dels documents, els
seleccionen i els preserven per al seu ús;

la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i custodis d’arxius públics i
privats, i arxivers i altres professionals del camp de la informació– en la gestió dels arxius;
Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:

S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;

la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes, públics o privats,
els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves activitats;

es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta administració, amb previsió de
contractació de professionals degudament qualificats;

els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva autenticitat, la seva
fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;

els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de les persones, dels
creadors, dels propietaris i dels usuaris;

els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable.”
Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i programes
per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius bàsics de
promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió de documents i
la preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit públic com privat.
Tercer. Comunicar el present acord a l’ACM
“...”
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 l’ACM per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
12.2 Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll sobre la línia de FFCC
Transpirinenca
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll tramesa pel Consell Comarcal del Ripollès següent:

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, a l’Ajuntament de Ripoll i al
conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
13. Assumptes urgents
No n’hi ha
14. Precs i preguntes
El Sr. Cuní explica:
Que l’Ajuntament forma part de la Residència Ges Bisaura. L’Ajuntament d’Alpens
vola marxar.
Al propera Ple presentarà una moció de suport als condemnats pels fets del
Parlament de Catalunya derivats del 15M.
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Que al CILMA van proposar fer un estudi sobre estalvi energètic al municipi. Serà
gratuït i es podria fer sobre la xarxa d’aigua.

El Sr. Llimós explica:
Que volen fer un Butlletí amb informació municipal per tots els veïns.
Que a la darrera reunió del CEINR van proposar actuacions sobre la neteja de la riera
del Merlès. Bàsicament s’ocupen de gestionar els boscos municipals.

Seguidament el president dona la paraula al públic assistent.
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

