SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 3/2016
Caràcter: ordinària
Dia: 25 de maig 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

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, secretària delegada permanent a l’Ajuntament.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, en funcions de Secretaria, comissionat per la
Diputació de Girona, XALOC, Servei d’Assistència als Municipis.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió convocada en legal forma per tractar
els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària del mes de maig de 2016
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Correspondència
Donar compte i, si s’escau, ratificar els decrets d’Alcaldia
Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió plenària.
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1r. trimestre del 2016 al MINHAP
Donar compte del Període Mig de Pagament del 1r. Trimestre de 2016
Moció que presenta el Grup Municipal “les Llosses Participa“ de condemna de la decisió
del TS d’anul·lar la Sentència exculpatòria de l’Audiència Nacional pels fets de 15 de juny
de 2011
9. Donar suport a propostes d’altres Administracions i entitats:
9.1. Moció de la Diputació de Girona de suport als ajuntaments investigats per
l’Audiència Nacional i al Dret a Decidir
9.2. Donar suport a la moció de l’ACM i l’AMI de rebuig als atacs del govern espanyol
contra la Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica
10. Informacions d’Alcaldia
11. Suggeriments, preguntes e interpel·lacions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 del canvi de data de la sessió ordinària del mes de maig de 2016
Per motius d’Agenda d’Alcaldia es proposa el canvi de data del Ple al dia 25-05-2016.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. Aprovació de l’acta del ple anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta del Ple ordinari, núm. 2, de 31 de març.
3. Correspondència
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament des de la darrera
sessió del Ple:
Data
document
24-03-2016
24-03-2016
29-03-2016

Resum
Feder 2014-2020. Consell Comarcal del Ripollès
Aprovació model de recollida de residus. Consell comarcal del Ripollès
Població a 1-1-16: 213 habitants. INE

29-03-2016
29-03-2016
31-03-2016
05-04-2016
15-04-2016
20-04-2016
21-04-2016
21-04-2016
27-04-2016
29-04-2016
29-04-2016
02-05-2016
03-05-2016
03-05-2015
04-05-2016
29-05-2016

Publicació convocatòria compensacions econòmiques càrrecs electes
Sol·licitud informació sobre el preu de l’aigua
Baixa de l’activitat de turisme rural del mas el Bac
Mossos d’Esquadra: recollida de documentació en relació a la moció de suport a la
Resolució IX del Parlament de Catalunya
Nova reglamentació per les funcions de tresoreria. XALOC
Carta informativa convocatòria subvencions nevades 2016. Diputació de Girona
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016. Departament de Territori i
Sostenibilitat
Resolució atorgament de subvenció Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2016
Sol·licitud per activitat apícola al mas al Lladré
Programa Operatiu "Catalunya" FEDER. Consell Comarcal del Ripollès
Certificat acord Ple 19/4/2016.Proposta Moció del grup de la CUP de suport als
ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al Dret a Decidir. Diputació de Girona
Invitació presentació projecte “El camí Oliba”. Consell Comarcal
Convocatòria subvenció Noves Tecnologies Ajuntaments fins 30.000 habitants.
Diputació de Girona
Mancomunitat del Bisaura. Despeses de manteniment de la Residència els Tells del
2015 i aportació per municipi
Bases del PECT del FEDER. Diputació de Girona
Informe 6/2016: Compte general corporacions locals 2014. Sindicatura de Comptes

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte i, si s’escau, ratificar els decrets d’Alcaldia
Núm.
Ple

Data

Assumpte

1

18.3.16

Aprovació pagament de 535,75 a XALOC. Serveis SAT del 15 gener a 15 febrer

2

18.3.16

Pagament al CEINR de les quotes de 2013 a 2016: 470,12 €

3

6.4.16

4

11.4.16

Assabentat cessament activitat de turisme rural el Bac

5

18.4.16

Assabentat pas Marxa BTT Osona Límits 2016 el 21 de maig

6

18.4.16

Assabentat pas viatge turístic familiar anomenada Parc del Cadí i Prepirineus

7

18.4.16

Assabentat de pas marxa BTT Transcatalunya PROBIKE el dia 12 de juny

8

21.4.16

9

4.5.16

Assabentat de pas de la Prova en Ruta del Campionat de Catalunya de Ciclisme que
organitza el Club Ciclista Ripoll el proper 21 de maig
Aprovació despesa de 1528,31 € aportació factures 2015 Residència els Tells

10

4.5.16

Aprovació despesa de 853,10 € a XALOC. Serveis SAT del 15 febrer a 15 d’abril

11

4.5.16

12

27.4.16

Aprovació despesa de 516,11 € per instal·lació Endesa subministrament llum Sala
Polivalent
Concessió exempció IVTM per més de 25 anys

13

27.4.16

Llicència activitat apícola : 30 caixes finca el Lladré

Assabentat pas Cursa de Muntanya Borredà XTRail el dia 10 d’abril

El Ple en queda assabentat
5. Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària
Núm. Relació
Exercici 2016
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Import (€)
26,14
53380,49
1347,28
669,87
209,45
12471,81
375,12
205,89
3488,55

El Ple en queda assabentat

6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1r. trimestre del 2016
al MINHAP
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 en data 14-042016 de l’estat d’execució trimestral corresponent al Primer trimestre del pressupost de
2016, el contingut del qual consta a l’expedient.
El Ple en queda assabentat
7. Donar compte del Període Mig de Pagament del 1r. Trimestre de 2016
És dóna compte del període mig de pagament a proveïdors (PMP) del 1r. trimestre de 2016,
el qual, com es pot observar en el quadre que tot seguit es relaciona, és de 2,14 dies, i que
per tant, compleix amb el període màxim establert legalment.

Entidad

Les Llosses

Ratio
Importe
Ratio
Importe
Operaciones
Pagos
Operaciones
Pagos
PMP
Pagadas
Realizados Pendientes Pendientes (días)
(días)
(euros)
(días)
(euros)
10,50 153.351,53

PMP Global

153.351,53

-17,22

66.265,22

2,14

66.265,22

2,14

Observaciones

El Ple en queda assabentat
8. Moció que presenta el Grup Municipal “les Llosses Participa“ de condemna de la
decisió del TS d’anul·lar la Sentència exculpatòria de l’Audiència Nacional pels
fets de 15 de juny de 2011
“...”
ATÈS que la primavera de l’any 2011 va estar marcada per l’ocupació de la Pça Catalunya de
Barcelona i el sorgiment d’un moviment popular crític que es va anomenar 15M. Aquest
moviment es va estendre per tot el país i l’estat. La excepcionalitat d’aquells moments va
trasbalsar la política catalana per mitjà de la intervenció de la societat en política d’una
manera tan massiva que existeixen pocs precedents amb els que referir-se a aquella
mobilització i participació ciutadana.
ATÈS que el cas de la manifestació del 15 de juny del 2011 contra els primers pressupostos
de les retallades (les més fortes des de l’any 1979), davant del Parlament de Catalunya amb
el lema Aturem el Parlament ha actuat com un autèntic termòmetre de la salut
democràtica de l’Estat espanyol i de les elits dirigents a casa nostra.
ATÈS que el juliol de 2014 la sentència de la Secció Primera de l’Audiència Nacional sobre el
cas absolia totes les acusades en una interessantíssima valoració de la importància que té en
una societat democràtica el dret a la protesta. Fent pales que en un sistema de llibertats,
sense manifestació no hi ha expressió i sense expressió no hi ha pluralitat política ni tampoc
acció política al marge del poder.

ATÈS que el 17 de març de 2015 el Tribunal Suprem va anul·lar l’absolució dels que el juny
de 2011 van encerclar el Parlament.
ATÈS que aquesta decisió del Tribunal Suprem contra una sentència exculpatòria implica la
condemna a vuit d’aquests ciutadans a tres anys de presó. Cal recordar que les anul·lacions
de sentències absolutòries només es poden fer mitjançant la repetició del judici, condició
indispensable per no vulnerar la llei i que malauradament no es va respectar.
És per tot això que, des de "Les Llosses Participa", demanem al Ple Municipal
l'adopció dels següents acords:
PRIMER Instar al Govern de Catalunya i al Parlament que interpel·lin a les instàncies
judicials implicades a revisar la sentència condemnatòria en tan que hi ha motius suficients
per considerar-la dubtosa i qüestionable.
SEGON. Posicionar-se a favor del dret a manifestació i expressió com a drets inalienables
col·lectius recollits en la carta de Drets Humans.
“...”
El Sr. Cuní explica la proposta.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta de quatre vots a favor i un vot
d’abstenció del Sr. Limós.
9. Donar suport a propostes d’altres Administracions i entitats:
9.1. Moció de la Diputació de Girona de suport als ajuntaments investigats per
l’Audiència Nacional i al Dret a Decidir.
Vista la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Girona que segueix:
PLE82/000010/2016-JP; Proposta. Moció del grup de la CUP de suport als ajuntaments
investigats per l'Audiència Nacional i al Dret a Decidir.
El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets
Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article 1
proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret
determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs són dipositàries d'aquest
dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte indiscutible de
dret.
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys i
el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el
reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar
l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu
Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a
subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, el
passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre l’inici
del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de
setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus
plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i
ha de poder expressar-se amb llibertat.
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats,
han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus regidors i
regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar l’Associació
de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea Nacional
Catalana.

L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per
atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres
Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 2
de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del
Parlament de Catalunya.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu
dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Secretari Resolució del Parlament
per part dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia
denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets contra
els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més,
és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que
es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per tal que li
aportin tota mena d’informació.
En relació amb els antecedents exposats la corporació ACORDA:
Primer. Mostrar el rebuig de la Diputació de Girona als requeriments enviats per ordre de
l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per haver aprovat
una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.
Segon. Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret
fonamental a la lliure expressió.
Tercer. Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments
entesos com l’administració més propera a la ciutadania.
Quart. Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les
persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tota la ciutadania a participar-hi.
Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquest acord a tots els ajuntaments de la demarcació de
Girona, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la
Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de
l’estat espanyol i francès.”
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 la Diputació de Girona per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
Moció d’urgència
Per unanimitat s’aprova la incorporació a l’ordre del dia del Ple de moció, rebuda avui mateix
a l’Ajuntament, següent:
9.2. Donar suport a la moció de l’ACM i l’AMI de rebuig als atacs del govern
espanyol contra la Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica
Vista la moció consensuada per l’ACM i l’AMI següent:
“...”
Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la Llei de mesures urgents per
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de
desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat
econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces de fer
front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una
situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes.
Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir
quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a
un habitatge digne.
El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes,
des de l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i
l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i a la immediatesa han servit
de mur de contenció per pal·liar la greu situació dels que pateixen.
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als
consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres situacions
com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El Parlament europeu ha
requerit als governs per tal de que donin resposta a les famílies perquè “ningú hauria de
morir a Europa per no tenir calefacció” i en una resolució ha reconegut que “si el govern
regional o local” és capaç de trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui
parcialment aquesta política, que es faci”.
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament,
pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui
interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més
vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la
norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la
llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i
març.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la població
catalana, l’única resposta política per part del govern central ha estat la d’interposar recursos
d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el que ha estat una constant en
la legislatura, la judicialització de conflictes polítics.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que
el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen
competències estatals en matèria de règim energètic
Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencial i de
pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat. L’objectiu
era donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que es troben les persones més
afectades per la crisis econòmica i social.
Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès donar
cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu habitatge o del tall
en els subministraments bàsics d’energia.
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part del
govern central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat
contra la llei demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social.
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més desfavorida, el
passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els promotors de la
iniciativa legislativa popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a un
habitatge digne, els sindicats UGT i CCOO, i els representants del món local de l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, on es va acordar “deixar
sense efectes pràctics la resolució del Tribunal Constitucional. És va acordar l’elaboració
d’una nova llei d’emergència social que reculli tot allò que ara ha quedat suspès per tal de
donar resposta amb mesures útils, pràctiques i segures, a la ciutadania que pot veure’s
afectada per una onada de desnonaments o de talls de subministrament energètic.

El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més
properes als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió de
normatives, ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als més
vulnerables, és la nostra raó de ser.
Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels següents:
A CORDS
Primer.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos
contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació
d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern
espanyol que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria
de protecció dels consumidors i de les persones que es troben en situació de
desemparament.
Tercer.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats
municipalistes i socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents mesures i
que permeti recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions
locals i de la Generalitat.
Quart.- Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en
la solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar
solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de
proximitat, continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten.
Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a
l’Organització de Consumidors i Usuaris, al govern espanyol i a la Unió Europea.
“...”
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 telemàticament a l’ACM i a l’AMI per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. Informacions d’Alcaldia.
10.1 Nou contracte de deixalles
S’informa al Ple que des del Consell Comarcal enguany es procedirà a la contractació del nou
servei de recollida i tractament de residus. Aquest servei es contractarà per una periodicitat
de 10 anys i els costos pel nostre municipi es disparen de forma alarmant atès que fins ara
es pagava per tona recollida i la nova contractació es farà per servei.
Mantenir el servei de recollida en els mateixos termes que fins ara, suposa un increment de
fins gairebé els 20 mil euros anuals, passant d’un cost de 17.738,66 € per aquest 2016 fins a
un de 37.000,00 € pel 2017.
Des de l’Ajuntament s’ha fet un estudi per tal de reduir aquests costos, optimitzant els
viatges del servei utilitzant al màxim la capacitat dels contenidors (ara la mitjana de recollida
és de 47 kg., quan la quantitat òptima és de 70 kg.) Això suposarà probablement l’augment i
reubicació de contenidors.

La proposta es fer la recollida cada 15 dies els mesos de gener a maig i d’octubre a
desembre, i cada setmana de juny a setembre, amb una recollida més també per Setmana
Santa. Amb aquesta gestió els costos serien d’uns 22.500,00 €/any.
D’altra banda la recollida selectiva de cartró, envasos i vidre també suposen un cost molt
important atès que s’ha de pagar el seu tractament, per la qual cosa també s’ha proposat
reduir la freqüència de recollida.
Resta per determinar el cost final de la recollida i tractament de trastos.
El Ple en queda assabentat
10.2 Regularització cadastral
El 18 de maig es va presentar a l’ajuntament l’empresa que farà la regularització cadastral
de les Llosses.
El Ple en queda assabentat
10.3 Visita consellera de Governació
En la visita de la consellera de Governació del dia 8 d’abril, se li va demanar, entre d’altres si
es podien facilitar els tràmits per a la reconstrucció de les masies. A resultes de la seva
gestió, l’alcalde i el tècnic municipal van tenir una reunió a Girona amb el cap dels serveis
territorials.
Els van informar què s’està preparant una nova regulació del sòl no urbanitzable, que podria
estar enllestida el mes de desembre d’enguany i que serà llavors quan es podrà intentar que
la normativa sigui més senzilla.
El Ple en queda assabentat
10.4 Judici herència Sr. Sirvent
El proppassat 9 de maig es va celebrar el judici per l’herència del Sr. Sirvent. Encara no hi ha
sentència.
El Ple en queda assabentat
11. Suggeriments, preguntes e interpel·lacions.
No n’hi ha
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

