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

Acta de la sessió del Ple
Assistents
Alcalde president:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors/es:
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Sr. Joan Sala i Vernet
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Excusa: Sr. Jordi Coll i Capdevila

Identificació de la sessió
Núm. 4/2014
Caràcter: ordinària
Dia: 27 de març de 2014
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 24:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, funcionària de l‟Ajuntament i secretària
delegada permanent a l‟Ajuntament.
També assisteix la Sra. Sandra Porcel Cano, comissionada com interventora pel Xaloc.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel Xaloc (Diputació de
Girona).
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 les actes de les sessions anteriors
2. Correspondència i despatx oficial
3. Donar compte dels decrets d‟Alcaldia
4. Donar compte de la relació de factures aprovades des de la darrera sessió plenària
5. Donar compte de la tramesa de l‟informe d‟execució corresponent al quart trimestre
del pressupost de 2013 al Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques
6. Donar compte de la liquidació del Pressupost de 2013
7. Aprovació d‟ un pla econòmic i financer.
8. Aprovació del conveni amb DIPSALUT per la cessió d‟un desfibril ·lador
9. Donar compte de l‟inici de la elaboració del Mapa de Capacitat Acústica
10. Aprovació de la substitució de tres contenidors d‟escombraries
11. Aprovació del conveni amb Minyons Escoltes i Guies de Catalunya per a la
recuperació del camí ral de la Riera de les Lloses
12. Mocions:
12.1. Moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de
la UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll
12.2. Moció de suport a l‟Ajuntament de Ripoll de proposar el Dr. Eudald Maideu i
Puig com a candidat de la Creu de Sant Jordi.
12.3. Donar suport a la moció de l‟AMI sobre votacions pel dret a decidir
13. Assumptes urgents
14. 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 les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s‟aproven les actes anteriors següents:
- Acta del Ple núm. 1, de la sessió ordinària de 30 de gener de 2014
- Acta del Ple núm. 2 de la sessió extraordinària de 21 de febrer de 2014
- Acta del Ple núm. 3, de la sessió extraordinària i urgent de 21 de febrer de 2014
2. Correspondència i despatx oficial
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Es dona compte al Ple dels assumptes més rellevants rebuts a l‟Ajuntament des del darrer Ple
següents:
Núm.
Ple
1
2

Data

3

19-02

4
5

22-01
11-02

6

4-02

7
8

29-01
27-02

9

5-03

10

5-03

11
12
13

20-2
14-01
27-02

14

14/01

30-01
25-02

Assumpte
- Escrit de la Diputació de Girona sobre execució de seguiment de l‟ARSAL
- Donar compte de la carta de la Diputació de Girona sobre prestació de serveis als
ajuntaments en relació a la LARSAL: creació de Comissió de Seguiment
- Escrit de la Diputació de Girona sobre convocatòria del Fons de subvencions 2014. Ens
atorguen 31.967 € pel 2014.
- Escrit de la Diputació de Girona sobre informació econòmica i pressupostària.
- Escrit de Turisme de la Generalitat de Catalunya sobre la Guia d‟ofertes d‟allotjament
turístics a Internet: permet la cerca territorialitzada per municipis, comarques i
marques turístiques del conjunt d‟oferta d‟allotjament de l‟àmbit territorial que es tracti
- Escrit de Turisme de la Generalitat de Catalunya sobre obligatorietat de donar publicitat
al número de Registre d‟Establiments Turístics.
- Escrit d‟agraïment de la DGAL sobre tramesa plantilla de personal dins de termini
- Publicació de l‟Ordre EMO/36/2014 sobre obertura d‟establiments comercials 2014 i
2015: diumenges i festius
- Carta de la Diputació de Girona sobre publicació al BOP núm. 48, de 8 de març de 2013
de les bases específiques reguladores d'ajuntaments de les comarques gironines de fins
a 30.000 habitants per facilitar l'accés a les noves tecnologies i que la convocatòria per
l'any 2014 s'ha publicat al BOP núm. 41, de 28 de febrer de 2014.
- Carta de la Diputació de Girona sobre publicació que en el BOP núm. 37 de 24 de febrer
de 2014 s'han publicat la convocatòria i les bases específiques que fixen els criteris de
concessió de subvencions per a finançar l‟organització d‟esdeveniments de caràcter firal
als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de les comarques gironines.
- Comunicació nova funcionalitat E-NOTUM
- Consorci de Recaptació: anunci primer cobrament Recaptació 2014: IVTM
- Generalitat de Catalunya Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens
locals per a l‟exercici de 2014
- Carta de la Diputació de Girona sobre el Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia
19 de novembre de 2013, va aprovar les bases de la campanya “Del pla a l‟acció”,
dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte d'Alcaldes i/o
els ajuntaments que hagin aprovat definitivament un pla d‟acció local per a la
sostenibilitat (PALS), ja sigui d‟àmbit municipal o d‟un abast territorial més ampli.
- Consell Comarcal del Ripollès: Aprovació del pagament de
la subvenció de la
certificació núm. 14 de l‟obra Sala Polivalent 1a. fase. Import 7.092,86 €.
- Consell Comarcal del Ripollès: Aprovació del pagament de
la subvenció de la
certificació núm. 15 de l‟obra Sala Polivalent 1a. fase. Import 3.167,22 €.
- Consell Comarcal del Ripollès: Aprovació del pagament de
la subvenció de la
certificació núm. 16 de l‟obra Sala Polivalent 1a. fase. Import 37.369,37 €.

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte del Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ordre
Ple
1
2
3

Data

Assumpte

18.2.2014
19.2.2014
26.2.2014

4
5

26.2.2014
21.3.2014

6

21.3.2014

-Baixa IVTM vehicle matrícula B4307GC
-Autorització pagament dietes i desplaçament curs programa SICALWIN
-Assabentat que el Sr. J.S.M ja no disposa d‟1 cap de bestiar equí a la finca del Pujol
de Llentes
-Assabentat explotació ramadera extensiva a la finca del Pujol de Llentes
-Llicència obres menors 2/2014 per col·locar correctament les teules a l‟ermita i
cisterna de Sabatés.
-Llicència obres menors 1/2012 per enrajolar un terra interior de 20 m2 i rejuntar
una paret de pedra a la casa de la Plana de Sovelles.

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària
Es dóna compte al Ple de les relacions de factures aprovades per resolucions d‟Alcaldia des de la
darrera sessió plenària:
-

Relació
Relació
Relació
Relació
Relació

F/2014/1.
F/2014/2.
F/2014/3.
F/2014/4.
F/2014/5.

Factures
Factures
Factures
Factures
Factures

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

1-15 per import de 3.733,32 €
25-26 per import de 103,10 €
16-19 per import de 415,40 €
20-24 per import de 540,69 €
27,30,32 per import de 472,11 €
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El Ple en queda assabentat
5. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució corresponent al quart trimestre
del pressupost de 2013 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
D‟acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s‟aprova 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, la elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d‟estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d‟un any respecte de l‟anterior, no podrà
superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l‟economia espanyola,
essent el límit màxim per aquest exercici de l‟1,7%.
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 ajustaran la despesa pública per tal de
garantir que quan es tanqui l‟exercici no s‟incompleixi el principi d‟estabilitat pressupostària.
Així mateix, l‟article 21 de la norma esmentada Llei orgànica estableix la obligatorietat d‟aprovar
un pla econòmic financer en cas que s‟incompleixi l‟estabilitat pressupostària, l‟objectiu de deute
públic o la regla de la despesa, i que aquest ha d‟ésser aprovat pel plenari de la corporació i
tramès a l‟òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat de Catalunya), per a la seva
aprovació i seguiment.
Es per tot 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
quart trimestre del pressupost de 2013, el contingut del qual és el següent:
F.3.2 Informe Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

Ingreso
no financiero

Entidad
09-17-096-AA-000
Llosses (Les)

333.264,71

Gasto
no
financiero

Ajustes
propia
Entidad

332.895,57

Ajustes por
operaciones
internas

0,00

Capac./Nec.
Financ. Entidad

0,00

369,14

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

369,14

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

F.3.3 Informe de cumplimiento de la Regla del Gasto - 4º Trimestre Ejercicio 2013

Entidad
09-17-096-AA-000
Llosses (Les)
Total de gasto
computable

Aumentos/
disminucio
Gasto
nes
computable
(art. 12.4)
Previsión
Tasa de
Pto.
Límite de la Liquidación
referencia Act.2013 Regla Gasto
2013
(2)
(3)
(4)
(5)

Gasto
computable
Liquid.2012
(1)

250.016,82 254.267,11

0,00

254.267,11 157.799,21

250.016,82 254.267,11

0,00

254.267,11 157.799,21

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable
Pto.2013" (4)-(5)
% incremento gasto computable 2013 s/ 2012 ((5)-(1))/(1)

96.467,90
-0,37

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO.

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva a 31-12-2013

Entidad

Deuda viva a 31-12-2013
Deuda
a corto Emisio Operacione Factoring Avales
Otras
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Total

plazo

09-17-096-AA000 Llosses
(Les)
Total
Corporación
Local

nes de
deuda

s con
Entidades
de
crédito

sin
recurso

ejecutad operaci Administ Deuda viva
os ones raciones 31-12-13
reintegra
de
Públicas
dos
crédito (FFPP)

0,00

0,00

23.324,73

0,00

0,00

0,00

0,00

23.324,73

0,00

0,00

23.324,73

0,00

0,00

0,00

0,00

23.324,73

Nivel Deuda Viva

23.324,73

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 2013.
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.
Cumple el objetivo de Regla del Gasto.
Nivel de deuda viva es 23.324,73
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 31 de gener de 2014.
La interventora explica la proposta
El Ple en queda assabentat
6. Donar compte de la liquidació del Pressupost de 2013
De conformitat amb el què assenyala l‟article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s‟aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna compte
del resultat del la liquidació del pressupost de l‟exercici 2 013, aprovada per Decret de
l‟Alcaldia de data 28 de febrer de 2014,del tenor literal següent:
“...”
Decret d’alcaldia d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2013

Vist l‟expedient de liquidació del Pressupost de l‟AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
corresponent a l‟exercici econòmic de 2013, formulada per la Intervenció en
acompliment del què disposa la legislació vigent;
Atesa, així mateix, la proposta d‟incorporació de romanents de crèdits, i en atenció a
que resulta romanent de tresoreria positiu;
He resolt :
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l‟Ajuntament de Les Llosses
corresponent a l‟exercici econòmic de 2013, 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 31-12-2013:
Resultat pressupostari:
Drets Obligacions
Resultat
reconeguts reconegudes pressupostari
nets
netes
a. Operacions corrents

334.987,69

4

181.282,57

153.705,12
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b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

0,00

153.609,18

-153.609,18

334.987,69

334.891,75

95,94

2. Actius financers

0,00

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

6.548,39

-6.548,39

334.987,69

341.440,14

-6.452,45

Resultat pressupostari de l'exercici
Ajustaments:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de Tresoreria per a
despeses generals.

+ 22.545,97

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

+ 94.137,25

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

- 78.649,92

Resultat pressupostari ajustat

+ 31.580,85

Estat del romanent de Tresoreria:
Imports
any 2013

Imports any
anterior 2012

1. (+) Fons líquids

235.447,00

195.884,17

2. (+) Drets pendents de cobrament

505.452,69

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

78.950,77
414.437,42
12.064,50
0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament

538.844,09
55.035,89
476.029,15
7.779,05
0,00

40.573,65

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

30.965,36
2.438,29
7.170,00
0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
V. Aportació pròpia afectada a inversions

25.486,67
19.168,22
0,00
6.318,45
0,00

700.326,04
13.367,69
337.461,41
349.496,94

709.241,59
2.387,86
354.880,00
351.973,73

29.088,51

VI. Romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició (IV-V)

320.408,43

Segon. Incorporar en el Pressupost de 2014 els romanents de crèdit que consten detallats i
amb el finançament següents:
Despeses a incorporar* :

Aplicació
pressupostària

Concepte

2014.1.920.22608
2014.1.920.22700
2014.1.151.61106

Despeses diverses (finançament extern)
Neteja i condicionament (finançament extern)
Acabats
interiors,
instal·lacions
i
supressió
barreres
arquitectòniques oficina Ajuntament (3.931,49 € finançament
extern + 781,51 € fons propis)
Sala polivalent, 2a fase (254.880 € finançament extern +
Reposició edifici de l‟Ajuntament per incendi (finançament extern)

2014.1.151.60105
2014.1.920.63200

TOTAL

Import (€)

Finançament:
2014.1.87010 - Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 366.549,92 €
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3.000
3.000
4.700,00
283.200,00
72.649,92
366.549,92

Tercer. Donar compte del resultat del la liquidació al Ple en la propera sessió a celebrar, de
conformitat amb 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.
Les Llosses, 28 de febrer de 2014
L‟alcalde. David Serrat i Soldevila
En dono fe. El secretari. Josep Ruiz i Muñoz
“...”
La interventora explica la proposta
La proposta s‟aprova per unanimitat sense cap esmena
7. Aprovació d’un pla econòmic i financer
Vist l‟informe d‟intervenció de 28-02-2014 sobre avaluació del compliment de l‟objectiu
d‟estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de 2013 què posa de manifest el seu
l‟incompliment;
Vist que, conforme els articles 21 i 23 de la LO 2/2012, de 27 d‟abril LOEPSF, és necessària la
formulació d‟un Pla Econòmic Financer (PEF) que permeti assolir el compliment en el termini
d‟un any;
Atès que el Pla s‟ha de presentar al Ple en el termini d‟un mes i s‟ha d‟aprovar en el termini de
dos mesos;
Vist el Decret d‟Alcaldia de 20-03-2014 d‟incoació d‟expedient d‟aprovació del PEF;
Vist el pla econòmic financer elaborat i el PR1.2 que conté les previsions per als exercicis 2014 i
2015, segons els quals l‟Ajuntament assoliria el compliment per l‟exercici 2015;
Resultant que el pla proposat és conforme al que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en relació
amb l‟article 9.2 de l‟Ordre HAP/2105/2012, d‟1 d‟octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d‟informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d‟abril,
d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i de conformitat amb el que disposa el citat
article
Es proposa al Ple l‟adopció de l‟acord següent:
1. Quedar assabentat del resultat de l‟avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària efectuat
per la Intervenció mitjançant Informe de data 28-02-2014.
2. Aprovar el Pla Economicofinancer de l‟Ajuntament en els termes que consten en document
annex i que es considera part integrant d‟aquest Acord.
3. Als efectes informatius, publicar el Pla Econòmic Financer a la pàgina Web la Corporació.
Així mateix, una còpia del Pla estarà a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la
finalització de la seva vigència
4. Trametre el PEF aprovat al Departament d‟Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya a l‟efecte corresponent.
La interventora explica la proposta.
La proposta s‟aprova per unanimitat sense cap esmena
8. Aprovació del conveni amb DIPSALUT per la cessió d’un desfibril·lador
Vista la proposta de cessió d‟un desfibril·lador per part de Dipsalut a l‟Ajuntament de
les Llosses;
Es proposa al Ple l‟adopció de l‟acord següent:
1. Acceptar la cessió del desfibril·lador i aprovar el conveni en tots els seus termes
2. Comunicar-ho a DIPSALUT per a la seva deguda constància
La proposta s‟aprova per unanimitat sense cap esmena
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9. Donar compte de l’inici de la elaboració del Mapa de Capacitat Acústica
S‟informa de l‟inici de l‟expedient per a la elaboració del Mapa de Capacitat Acústica del
municipi. Aquesta actuació es duu a terme per iniciativa de la Generalitat de Catalunya.
El Ple en queda assabentat
10. Aprovació de la substitució de tres contenidors d’escombraries
Vist que s‟han fet malbé tres contenidors d‟escombraries i cal reposar-los;
Vist que des del Consell Comarcal del Ripollès s‟ha proposat fer una compra conjunta per a tots
els ajuntaments de la comarca per tal d‟obtenir un millor preu;
Es proposa al Ple l‟adopció de l‟acord següent:
1. Sol·licitar al Consell Comarcal del Ripollès tres contenidors d‟escombraries pel nostre
municipis.
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva constància
La proposta s‟aprova per unanimitat sense cap esmena
11. Aprovació del conveni amb Minyons Escoltes i Guies de Catalunya per a la
recuperació del camí ral de la Riera de les Lloses
Vista la minuta del conveni de col·laboració amb Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
per a la recuperació del camí ral de la Riera de les Lloses
Aquest conveni té per finalitat la recuperació del camí ral de Ripoll a les Llosses en el
tram del municipi de Les Llosses fins al terreny d'acampada de La Planassa.
Es proposa al Ple
1. L‟aprovació del conveni amb Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), per a la
recuperació del camí ral de Ripoll a les Llosses en el tram del municipi de Les Llosses fins al
terreny d'acampada de La Planassa, i que suposa una aportació econòmica de 3000,00 €.
2. Facultar l‟alcalde o regidor/a a qui delegui tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a
la seva signatura i per a l‟adopció de les resolucions que siguin necessàries en execució d‟aquest
acord.
La proposta s‟aprova per unanimitat sense cap esmena
12. Mocions:
12.1. Moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial
de la UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la
Catalunya de l‟època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d‟altres monestirs i
catedrals de l‟àmbit cultural de l‟Europa del moment. Ja al segle XI, sota l‟abadiat d‟Oliba, va
destacar per la importància de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i
per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos
centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del
temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de tots els altres,
continua assegurant-li un lloc en la història de l‟art europeu i mundial: la seva esplèndida
portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò en les
portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes esglésies
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catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII,
capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques del moment -com
les de la ciutat de Tolosa o les de l‟àrea rossellonesa- manifestaria també la seva influència més
o menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la
segona meitat del segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat
iconogràfica i l‟impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un dels
joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els estudiosos
de l‟art la reconeguessin com una obra cabdal de l‟escultura romànica europea. Al llarg del segle
XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l‟alerta per alguns aspectes del
seu estat material van fer que s‟emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes que han
posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element singular i únic en
el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de
Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la
portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del
patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d‟una capitalitat cultural que vol
projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i compleix
totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor universal
excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació
de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la
identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de
desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll
era la Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos
proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Per tot això, es proposa:
1. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll per tal
que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
2. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del Patrimoni
Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
La proposta s‟aprova per unanimitat sense cap esmena
12.2. Moció de suport a l’Ajuntament de Ripoll de proposar el Dr. Eudald Maideu
i Puig com a candidat de la Creu de Sant Jordi.
Suport a la candidatura d’atorgament de la Creu de Sant Jordi al Dr. Eudald Maideu i
Puig
El dia 27 de gener de 2014 l‟Ajuntament de Ripoll ha acordat iniciar les gestions per
l‟atorgament de la Creu de Sant Jordi al Dr. Eudald Maideu i Puig per la seva trajectòria
professional dins el món de la medicina i la salut, però també pel seu treball de conservació i
difusió del nostre patrimoni cultural.
Vist que és pública i notària la tasca que el doctor Maideu ha realitzat al llarg del temps i realitza
actualment en el mecenatge de les arts i la cultura del Ripollès i molt especialment en la
recuperació de l‟arquitectura del Castell de Mataplana i del Museu del Compte Arnau, al municipi
veí de Gombrèn.
Vist el Decret 457/1981, de 18 de desembre, creant la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya amb les correccions d'errades publicades en el DOGC núm. 201 de data 19/02/1982;
Atès que la Creu de Sant Jordi és un guardó creat amb la finalitat de distingir aquelles persones
naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la
defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.
Es proposa al Ple l‟adopció de l‟acord següent:
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1. Donar suport a la proposta de l‟Ajuntament de Ripoll i proposar el Dr. Eudald Maideu i Puig
com a candidat a la Creu de Sant Jordi 2014.
2. Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l‟Ajuntament de Ripoll per
al seu coneixement
La proposta s‟aprova per unanimitat sense cap esmena
12.3. Donar suport a la moció de l’AMI sobre votacions pel dret a decidir
Moció de suport a la campanya de recollida de signatures “signa un vot per la
independència”
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al
nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l‟any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se‟n derivaren foren el símptoma més
clar del principi de la fi de l‟autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la darrera expressió
de l‟estratègia resistencialista, la manifestació de l‟11-S del 2012 i la Via Catalana de l‟11-S del
2013, han estat, respectivament, l‟eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de la societat
catalana de convertir Catalunya en un nou estat d‟Europa. I de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l‟actuació de l‟Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i de l‟Assemblea Nacional Catalana (ANC) han donat cos
institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes les seves derivades –
Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a
Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional– n‟han fixat l‟imprescindible full de ruta
institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè el
poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a l‟autodeterminació.
Reafirmem que el referèndum és l‟eina justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de
ser l‟any de la seva celebració. Inexcusablement.
Sense pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la
conjuminació de l‟energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l‟AMI i l‟ANC mantenen
des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementarietat de llurs
objectius fundacionals.
Amb la voluntat d‟aprofundir aquesta necessària coordinació, l‟AMI i l‟ANC han acordat
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 de
març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de petició a
cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés,
així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d‟aquesta demanda popular.
A través d‟aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als seus
representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i reglamentàriament,
mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum d‟autodeterminació o bé, en el cas que
l‟estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d‟Independència (DUI)
avalats per les seves signatures.
En conseqüència, l‟Ajuntament de les Llosses, reunit en sessió plenària, recollint la voluntat
popular,
ACORDA
1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya “Signa un vot per la
independència” que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014.
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2. Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de signatures.
3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la campanya
„Signa un vot per la independència‟.
4. Comunicar aquest acord a l‟Associació de Municipis per la Independència (c. Ciutat, 1 - 08500
Vic) info@municipisindependencia.cat
La proposta s‟aprova per unanimitat sense cap esmena
13. Assumptes urgents
Es fa saber que el dia d‟avui hem rebut un escrit de la vicepresid enta del Govern de la
Generalitat de Catalunya.
Ens demana conèixer el compromís i col·laboració del consistori en l‟organització de la
consulta del dia 9 de novembre de 2014.
Per unanimitat, els cinc membres assistents al Ple que de fet i Dret integren la
corporació ACORDEN:
1. Manifestar el compromís de l‟Ajuntament de les Llosses amb la celebració de la
consulta
2. Manifestar expressament la voluntat del consistori en col·laborar amb la consulta en
els termes legalment establerts consulta2014@gencat.cat, en tot allò que permeti
l‟exercici de totes les competències municipals.
3. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda constància
14. Precs, preguntes i mocions
Al regidor Sr. Sala demana què vol dir UNESCO
El secretari respon: Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la
Cultura en anglès United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
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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