AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses
P1710300C

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 3/2013
Caràcter: ordinària
Dia: 30 de maig de 2013
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 24:30 hores
Lloc: Sala de Plens

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

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, treballadora de l’Ajuntament i secretària delegada
permanent a l’Ajuntament.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel SAT del Consell Comarcal
del Ripollès en funcions de Secretaria.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2013
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
3. Aprovació de l’ordenança municipal reguladora d’aparcament i trànsit de vehicles a la
Riera de Merlès
4. Adhesió expressa al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i el
Consorci Localret per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu,
mòbil i dades) de l'Ajuntament de les Llosses
5. Informacions de l’Alcaldia
6. Donar compte de la gestió ordinària
7. Precs, preguntes i mocions.
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 ordinària de 28 de març de 2013
Es proposa l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28-03-2013
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dona compte de la relació de Decret d'Alcaldia següents:
Data
19-03
20-03
28-03
23-04
23-04
24-04
15-05
15-05

Concepte
Assabentat de l’activitat de Casa de Colònies a la Rectoria de Matamala
Baixa IVTM vehicle matrícula B0492SP
Aprovació certificació 2 obres oficines Ajuntament. PUOSC 2010/803. Import
43.153,11 €.
Atorgament llicència d’obres núm. 03/2013. Reparació baixos mas Llimós.
Declaració d ’innecessarietat llicència de segregació finca el Serrat. Aquest
Decret deixa sense efecte la Resolució de 13-08-2012
Assabentat traspàs de llicència ramadera extensiva de la finca d’Anfruns.
Assabentat de pas del 45è Ral.li d’Osona els dies 5, 6 i 7 de juliol.
Atorgament llicència d’obres menors núm. 04/2013 finca la Plana.
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15-05
16-05
16-05
17-05

Assabentat de pas de la BIKEVIC el di a 2 de juny
Nomenament nou interventor
Aprovació certificació núm. 3 obres oficines Ajuntament. PUOSC 2010/803.
Import 26.209,47 €.
Atorgament llicència obres per nau a la finca el Lladré

El Ple en queda assabentat
3. Aprovació de l’ordenança municipal reguladora d’aparcament i trànsit de
vehicles a la Riera de Merlès
Vista la proposta d’ordenança que té l’objecte primordial regular l'aparcament de vehicles i el
seu tràfic en la Riera de Merlès, per què aquesta activitat te una clara influència en la
qualitat ambiental i l’entorn de l’espai protegit, pel que es necessari dur a terme un correcte
control dels vehicles que aparquin en les àrees o zones d'estacionament restringit i
degudament senyalitzades, per preservar l’entorn i fer compatible aquest ús;
Els alcaldes dels Ajuntaments afectats han mantingut diverses reunions per analitzar aquesta
problemàtica i han acordat redactar aquesta ordenança municipal per regular l’aparcament i
transit de vehicles a la Riera de Merlès, la qual cada Ajuntament l’haurà d’aprovar en el seu
respectiu Ple municipal i posteriorment s’haurà de fer la publicació integra i conjunta de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i en el Butlletí Oficial de la província
de Girona, per la seva entrada en vigor;
Vist l’informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per aprovar
l’Ordenança municipal;
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora reguladora d’aparcament i trànsit de vehicles a
la Riera de Merlès en els termes en que consten a l’expedient.
2. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o associacions
que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini mínim de
trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.
3. Facultar l’alcalde president tant àmpliament com en dret sigui necessari per a subscriure i
firmar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte.
Els assistents comenten abastament l’ordenança i proposen afegir l’aparcament de la Moreta
i l’extensió de l’aplicació de l’ordenança fina a la Riba.
Pel que fa la seva aplicació haurem de demanar que els MMEE faci la vigilància i demanarem
la senyalització corresponent amb un escrit al Sr. Martorell delegat territorial de la Catalunya
Central que és qui duu la iniciativa.
L’anunci al DOGC la farà un únic ens per tal de no multiplicar la despesa.
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Al BOP de Girona l’haurem de fer des de les Llosses que és l’únic ajuntament de la província
de Girona.
La proposta aprova per unanimitat
4. Adhesió expressa al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Ripollès i el Consorci Localret per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de l'Ajuntament de les Llosses
Vist que aquest Ajuntament té coneixement i constància que el Consorci LOCALRET, té
aprovat des del 14 de febrer de 2011 l’acord marc per l'homologació de diversos els serveis
de telecomunicacions agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA,
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
Vist que té coneixement i constància que aquest Consorci LOCALRET i el Consell Comarcal
varen signar un conveni de col·laboració en virtut del qual s’estableix la possibilitat de
realitzar una contractació centralitzada mitjançant diversos sistemes l’agregació de demanda
de serveis de telecomunicacions dels municipis del Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, Alt
Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva amb un interès comú tant d’estalvi
econòmic com de procediments de contractació.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Adherir-se de forma expressa al conveni de col·laboració abans esmentat i a la
possibilitat que d’ell se’n desprèn de participar en la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) que, en vers a l'acord marc d'homologació de
diversos els serveis de telecomunicacions dugui a terme el Consorci Localret de forma
agrupada amb la coordinació dels Consell Comarcals del Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa,
Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva.
Segon. Acceptar el contingut i efectes del Conveni de Col·laboració subscrit entre el Consorci
Localret i el Consell Comarcal del Ripollès, i s’obliga a complir-lo i respectar-lo mentre no es
revoqui de forma expressa la present adhesió. Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions
d’aquest conveni s’entendran acceptades per aquest Ajuntament pel sol fet de no revocar
l’adhesió dins del 30 dies hàbils següents a l’aprovació d’aquelles.
Tercer. L’Ajuntament encomana la gestió de la contractació d’aquests
telecomunicacions (veu, mòbils i dades) i per la qual cosa S’OBLIGA a:

serveis

de

1. Formular les peticions i facilitar totes les dades necessàries al Consell Comarcal per a dur
a terme els processos de contractació centralitzada que es derivin d’aquest conveni.
2. Aprovar l’autorització de la despesa amb caràcter previ a les peticions o encàrrecs que
hagin de ser objecte de contractació centralitzada i emetre el document comptable A, o
certificat d’existència de crèdit adequat i suficient el qual s’haurà d’adjuntar a la petició
pròpiament dita.
3. Assumir el compromís de consignació pressupostària suficient i adequada per als
exercicis futurs 2014/2015.
4. Aprovar la disposició de la despesa i emetre el document comptable D abans que
LOCALRET dugui a terme l’adjudicació, el qual l’haurà de remetre al Consell Comarcal per
tal que el pugui lliurà a LOCALRET.
5. L’ajuntament designarà una persona de la seva organització per tal que exerceixi les
tasques de gestió i coordinació amb el Consell Comarcal pel seguiment del contracte i,
per tant, serà el seu únic interlocutor entre l’ajuntament i aquest Consell.
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6. Les incidències que es puguin produir tant durant la fase d’adjudicació com durant l’inici
de l’execució dels contractes adjudicats dins d’aquests sistemes de contractació
centralitzada hauran de ser canalitzats a través del respectiu Consell Comarcal.
7. Els problemes i conflictes que durant l’execució puguin sorgir amb l’adjudicatari del
contracte per al compliment del contracte, seran resolts per cadascun dels ajuntaments
afectats, que es subrogaren en la posició de LOCALRET com administració contractant.
Quart. Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té prevista destinar en la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions –veu, mòbil i dades- que dugui a
terme LOCALRET és de veu 5.000,00 euros, IVA inclòs, la qual anirà en càrrec de la partida
2013.1.920.22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES del pressupost municipal.
Cinquè. Facultar a l'alcalde tant àmpliament com sigui menester per a signar tots els
documents i realitzar totes les gestions necessàries per a dur a terme aquest acord.
La proposta aprova per unanimitat
5. Informacions de l’Alcaldia
L’alcalde explica els temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament següents:
1. Donar compte de l’import proposat per la companyia d’assegurances sobre l’incendi de les
oficines: els assistents donen conformitat a la valoració de la companyia.
2. Tema cost de les deixalles la Farga de Bebié: per estudiar a la modificació d’ordenances
pel 2014.
3. Recuperació subvenció Sala Polivalent 1a. Fase. L’alcalde explica que la Generalitat ha
rectificat i ens manté la subvenció de les obres ja justificades. Suposa que l’Ajuntament
recupera 53.000 € de subvenció.
4. Adjudicació pendent de les obres de la 2a. fase de la Sala Polivalent: Replantejament de
projecte i termini d’adjudicació. Es demanarà al tècnic que faci un nou desglossat del
projecte per donar ús públic a la Sala Polivalent sense una gran inversió.
Quan ho tinguem demanarem visita amb la cap dels Serveis Territorials per exposar la
proposta.
5. Mobiliari de l’Ajuntament: s’ha d’encarregar per poder inaugurar abans de l’estiu.
6. L’actualització de les dades del Cadastre del municipi de les Llosses. Sobretot la
cartografia és molt necessària i Recaptació en ho farà gratis. S’ha de donar tota la informació
que tenim a l’Ajuntament per tal que ho facin.
Al secretari presentarà una ordenança de plusvàlues (IVTNU) que a les Llosses no s’ha
aprovat mai. L’aprovarem de cara l’any que ve.
8. Avets davant l’edifici de l’Ajuntament de les Llosses: s’han fet massa grans i s’han de
tallar per evitar el perill que suposa per l’Ajuntament.
El regidors assistents expressen el seu neguit pel fet d’haver de tallar els avets.
Tot i que estan d’acord que el perill per l’edifici de l’Ajuntament aconsella tallar-los,
demanarem l’opinió del tècnic forestal comarcal Sr. Santi Farriol, de la Generalitat de
Catalunya.
El Ple en queda assabentat
6. Donar compte de la gestió ordinària
La Diputació de Girona ens ha atorgat la subvenció de 25.000,00 € del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural any 2013 amb destí a:
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a) Formació àrea aportació de residus nucli de Matamala: 17.000,00 €
b) Reparació teulada estació elevació d’aigua del Puig, i dipòsits de Coll Senyorit i de
St. Esteve de Vallespirans: 4.250,00 €
c) Despeses Culturals: 3.750,00 €
El Ple en queda assabentat
7. Precs, preguntes i mocions
No n’hi han
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i data dalt
consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.
Vist i plau

Josep Ruiz i Muñoz

David Serrat i Soldevila
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