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

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 5/2013
Caràcter: ordinària
Dia: 26 de setembre de 2013
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 24:00 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

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel SAF del Xaloc
(Diputació de Girona) 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 anterior
2. Donar compte del Decrets d’Alcaldia
3. Proposta de festes locals pel 2014
4. Modificació d’ordenances fiscals per l’exercici de 2014
5. Donar compte de la tramesa al MHAP de l’estat d’execució del pressupost
a 30-6-2013, segon trimestre.
6. Seguiment de la gestió municipal
7. 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 anterior
Es proposa l’aprovació de l’acta del Ple núm. 4 de 25 de juliol de 2013.
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena
2. Donar compte del Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ple

Data

1
2
3
4
5
6
7

22-07
25-07
25-07
25-07
29-08
30-08
06-09

Matèria
Assabentat activitat 9 caps d’equins semiextensiu al mas Molí d’en Coll
Assabentat activitat apícola mixta al mas el Lladré
Atorgament llicència obres piscina a Danyans
Atorgament llicència obres piscina a Jordi Graells -Moreta
Assabentat pas de la 6a. Ronde des Pyrenees Classic
Atorgament llicència obres menors Sra. Montserrat Vilalta Vila
Atorgament llicència obres menors Sr. Jaume Tuneu Casas

El Ple en queda assabentat
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3. Proposta de festes locals pel 2014
Vist l’article 37.2 ET sobre les dues festes locals de les catorze festes anuals,
en relació al Decret 177/1980, de 3 d’octubre, que estableix la competència
del conseller d’Empresa i Ocupació per aprovar-les a proposta de
l’Ajuntament;
Atès que segons disposa l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la qual
s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya, per a l’any
2014, dos dies es fixaran a proposta dels Ajuntaments;
Atès que l‘art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que les
dues festes locals han de ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar la proposta de fixar en caràcter de festes locals del municipi de
Les Llosses el dies: el dia 2 de maig i el 12 de setembre de 2014, per què
siguin incorporades al calendari laboral de l’any 2014.
2. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
La proposta aprova per unanimitat
4. Modificació d’ordenances fiscals per l’exercici de 2014
ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al
Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
ATÈS que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre;
ATÈS que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament
orgànic
de
la
corporació,
aquesta
Ordenança
només
requereix
l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació
de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril;
ATÈS que l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb
caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial;
L’informe tècnic i econòmic que hi ha a l’expedient posa de manifest el cost dels
serveis i la possibilitat de cobrir-los amb la recaptació de la taxa que es proposa
imposar i el valor del mercat en les taxes per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic.
L’informe de la Secretaria i intervenció municipal considera correctes i degudament
fonamentades les tarifes proposades.
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Efectuada la revisió de les ordenances fiscals de Les Llosses i vista la necessitat de
modificació d'algunes d'elles per tal de cobrir els costos previstos per l'any 2014,
segons els estudis econòmics i financers que consten a l'expedient,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. APROVAR INICIALMENT la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora del servei
d’escombraries segons el text que s’adjunta als presents acords.
2. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de l’Ordenança pel
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública
començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
3. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i
es procedirà directament a la publicació.
ANNEX. Modificacions ordenances 2014
Ordenança 10. Taxa per recollida d'escombraries.
Es proposa incrementar les tarifes de 2012 per tal de cobrir el 85% del cost directe
del servei de tractament i recollida de residus sòlids urbans, excepte les empreses
que tributen al IAE que la tarifa romandrà igual. Els imports resultants són els
següents:
Escombraries inclosa la recollida i el tractament
A. INDUSTRIALS I COMERCIALS
1.a) Hostaleria fins a 15 places
b) Hostaleria de més de 15 places
2. Fondes, Autoserveis i locals d’espectacles
3. Indústries tèxtils i similars
4. Cafès, bars, tavernes i anàlegs
5. Restaurants
6. Establiments de vendes al detall
7. Càmpings, per unitat d’acampada
8. Terrenys d’acampada juvenil
9. Cases de colònies, i similars de fins a 50 places
10. Empreses que tributen al IAE
B. ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES/DOMÈSTIQUES:
1. Per cada habitatge ocupat
2. Per cada habitatge no ocupat

EUROS

200,00
400,00
150,00
400,00
150,00
350,00
37,00
8,00
200,00
400,00
1.575,00
70
40

Els assistents debaten àmpliament la proposta.
L’alcalde explica que el Consell Comarcal del Ripollès està a punt d’adjudicar
el servei de deixalles. Quan sabrem el que ens costa, haurem d’estudiar una
reforma a fons de les escombraries. De moment ens hem limitat a arrodonir
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els decimals per millorar la gestió però sense afectar significativament
l’import de la taxa.
A part s’ha discriminat entre habitatges ocupats i buits per tal de equilibrar la
relació entre deixalles produïdes i la tarifa aplicada.
El Sr. Llimòs fa esment que li sembla exagerat l’import de la taxa
d’escombraries a les cases de Colònies i que hauríem d’estudiar si es
correspon al servei que es presta.
La proposta aprova per unanimitat
5. Donar compte de la tramesa al MHAP de l’estat d’execució del
pressupost a 30-6-2013, segon trimestre.
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.
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 banda, 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 l’estabilitat
pressupostària.
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada 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 segon trimestre del pressupost de 2013, el
resum del qual és el següent:
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El Ple en queda assabentat
6. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde esmenta una segut d’escrits rebuts a l’Ajuntament:
- Escrit del Consell Comarcal del Ripollès sobre l’agermanament entre el
Ripollès i el Conflent
- Notícia del Ripollès.info sobre la neteja de la riera del Merlès
- Estat de la gestió sobre el futur de Ripollès Desenvolupament
7. Mocions
No n’hi ha
8. Precs i preguntes
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
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