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

ACTA DEL PLE
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 6/2013
Caràcter: ordinària
Dia: 28 de novembre de 2013
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 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.
També assisteixen: la interventora Sra. Sandra Porcel Cano, comissionada pel SAF del Xaloc
(Diputació de Girona) i la Sra. Leonor Escuer Hernández, secretària delegada permanent a
l’Ajuntament.
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 dels Decret d’Alcaldia
3. Modificació del pressupost 5/2013, suplement de crèdit del pressupost de 2013
4. Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió plenària
5. Donar compte de la tramesa al MHAP de l’estat d’execució del pressupost a 30-09-2013,
tercer trimestre
6. Donar compte de l’aprovació del Marc Pressupostari 2014-2016
7. Aprovació inicial del pressupost 2014, bases d’execució i plantilla de personal
8. Aprovació de la recaptació de la liquidació del cànon d’aigua dels exercicis 2007 i 2008
als veïns del municipi de les Llosses.
9. Donar compte de la tramesa de dades al MHAP sobre retribucions de càrrecs electes i
personal a l’aplicatiu ISPA.
10. Aprovació del conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de les Llosses.
11. Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci EIN
12. Seguiment de la gestió municipal
13. Mocions: Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Llanars sobre la creació d’una
Agència Comarcal per a la prestació de determinats serveis
14. Moció d’urgència
15. Aprovació de l’encàrrec ala Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona
dels serveis d’assistència i suport comptable – modalitat ASP
16. 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 del Ple núm. 5, de 26 de setembre de 2013.
2. Donar compte del Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ple
1

Data

Matèria

20-09

Decret 1r. tinent Alcalde: Llicència obres menors paviment gres
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2
3
4
5
6

27-09
13-10
14-10
31-10
31-10

7

31-10

8

31-10

planta baixa Pallissa de la Plaça.
Aprovació Marc pressupostari 2014-2016
Facultar el secretari per la signatura del Compte General 2012
Atorgament llicència obres menors aïllament teulada els Amats
Nomenament Clavari de la Corporació interventora Sandra Porcel
Generació crèdit 2/2013 pressupost 2013: 15.890,19 € cànon de
l’aigua 2007-2008
Generació crèdit 3/2013 pressupost 2013: 6.467,00 pavimentació
encreuament camins amb carretera C-26 ( Subv. Diputació de
Girona)
Generació crèdit 4/2013 pressupost 2013: 9.900,00 € reparació mur
plaça església Matamala ( Subv. Diputació de Girona )

3. Modificació del pressupost 5/2013, suplement de crèdit del pressupost de 2013
Atès que durant els anys 2007 i 2008 l'Ajuntament no va cobrar als veïns del municipi el
cànon de l'aigua corresponent, i per tant, tampoc va satisfer aquest import a l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA);
Vistes les liquidacions efectuades per l’ACA per imports de 9.971,18 € (201752-2012) i
8.427,30 € (201753-2012), que ascendeixen a un total de 18.398,48 €, calculades pel
mètode d’estimació;
Vist la Generalitat de Catalunya va notificar a l’Ajuntament, per Resolució del director
general de Política Financera, Assegurances i Tresor, l’extinció d’aquell deute l’ACA per via de
compensació amb el Fons de Cooperació Local de Catalunya per a 2012;
Així doncs, aquest fet no comportarà moviments de Tresoreria, però segons l’informe de la
interventora sí que serà necessària la seva efectiva comptabilització;
És per aquest motiu que cal habilitar l’aplicació pressupostària corresponent i dotar-la amb
els suficients recursos, per poder dur a terme els corresponents assentaments comptables.
Atès que, segons la normativa en vigor, els veïns del municipi de Les Llosses estan obligats
al pagament del cànon de l'aigua, i vist que és obligació d’aquesta corporació la seva
recaptació;
Vist, per altra banda, el Decret d’Alcaldia d’aprovació de l’expedient de generació de crèdits
(exp. 2/2013) pel qual es crea l’aplicació pressupostària 2013.1.161.22501 “ACA, cànon
aigua” per l’import repercutit als veïns, que ascendeix a 15.890,19 €;
Atès que manca l’import de 2.508,29 €, per arribar a la totalitat de la compensació realitzada
per la Generalitat de Catalunya (18.398,48 €), i que és necessari que aquesta corporació
assumeixi aquesta part, amb els seus fons propis;
Vistos els informes de la interventora i del secretari de la corporació, emesos a l’efecte;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit del pressupost municipal de l’exercici 2013,
finançat mitjançant romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2012.
2. Exposar l’expedient al públic durant quinze dies hàbils, amb anuncis en el BOPG i tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions i suggeriments.
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en el
supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions, circumstància
que quedarà degudament acreditada degudament a l’expedient, amb certificat del secretari.
4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació d’Hisenda
(Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als Serveis Territorials del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte legal oportú.
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ANNEX.
- Exp. Núm. 5/2013 de suplement de crèdit en el pressupost de l’Ajuntament de les Llosses
per a 2013
1. FINANÇAMENT QUE S’UTILITZA:
1.A Romanent de Tresoreria a 31/12/2012

276.651,50 €
2.508,29 €
274.143,21 €

Romanent de Tresoreria utilitzat aquesta modificació
Romanent de Tresoreria disponible
2.SUPLEMENTS DE CRÈDIT QUE S'ACORDEN:
Aplicació
Consignació
Pressupostària
Concepte
actual

Alta

2013.1.161.22501 ACA, cànon aigua
TOTAL

2.508,29 €
2.508,29 €

15.890,19 €
215.890,19 €

Consignaci
ó
Final
18.398,48 €
18.398,48
€

La interventora Sra. Porcel explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
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 12/13: factures de la 145 a la 164 per import de 6.584,37 €
- Relació 13/13: factures de la 165 a la 181 per import de 24.105,11 €
La interventora Sra. Porcel dona compte de les de factures que integren les relacions.
El Ple en queda assabentat
5. Donar compte de la tramesa al MHAP de l’estat d’execució del pressupost a
30-09-2013, tercer 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
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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 tercer trimestre del pressupost de 2013, el resum del qual és el següent:
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La interventora Sra. Porcel explica la proposta
El Ple en queda assabentat
6. Donar compte de l’aprovació del Marc Pressupostari 2014-2016
Es dóna compte al Ple de la resolució següent:
“...”
DECRET D’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI PER ALS EXERCICIS ECONÒMICS 2014 –
2016 I DEL LÍMIT MÀXIM DE DESPESA NO FINANCERA
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 Pressupostos per al 2013 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 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 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 28 de juny de 2013, seguint la proposta
presentada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, s’han fixat els següents
objectius:
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1. Pel què fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària del conjunt de les entitats locals per
al trienni 2014 - 2016 s’ha fixat la Capacitat (+) Necessitat (-) de finançament, SEC-95 en la
forma següent:
2014
2015
2016
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:
2014
2015
2016
4,0
4,0
3,9
(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:
2014
2015
2016
75%
75%
75%
(sobre ingressos corrents)
Tot i així, caldrà tenir en compte allò que s’estableix a la disposició final 31 de la Llei
17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, respecte
a les operacions de crèdit a llarg termini per finançar nous projectes d’inversió. I a la
disposició addicional 73.1 de la mateixa llei, pel què fa a les operacions de crèdit a llarg
termini destinades al refinançament de les operacions de crèdit a llarg termini preexistents.
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:
2014
2015
2016
1,5
1,7
1,9
En el mateix article es matisa que s’entendrà per “despesa computable” aquelles despeses
no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
(SEC), exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per atur,
la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres
Administracions Públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i a les
Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament.
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 i demés subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei
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.
L’article 29 del mateix text legal obliga a les administracions públiques a elaborar un marc
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 i de deute
públic.
El marc pressupostari contindrà, entre altres paràmetres:
- Els objectius d’estabilitat pressupostària i del deute públic de les respectives
Administracions Públiques.
- Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte tant la
seva evolució tendencial - és a dir basada en polítiques no subjectes a modificacions- com
l’impacte de les mesures previstes per al període considerat.
- Els principals supòsits en els quals es basen dites projeccions d’ingressos i despeses.
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Vist l’informe emès per la Intervenció en data 25 de setembre de 2013, pel qual es proposa
a aquesta alcaldia l’aprovació del marc pressupostari pel període comprès entre els anys
2014 i 2016, i del qual es desprèn que la despesa màxima no financera per als exercicis
esmentats es xifra en els següents imports:
2014
2015
2016
295.995,87
288.443,19
328.770,75
Així mateix i vist el marc pressupostari elaborat per al trienni 2014 – 2016 en el qual
s’emmarca l’elaboració dels Pressupostos anuals, i a través del qual es garanteix una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute
públic, el resum del qual, a nivell de capítols d’ingressos i despeses, és el següent:
MARC PRESSUPOSTARI 2014-2016
A. INGRESSOS (En euros)
Capítol
2014
1-Impostos directes
51.116,21
2-Impostos indirectes
600,00
3-Taxes, preus públics i altres
ingressos
25.777,60
4-Transferències corrents
116.000,00
5-Ingressos patrimonials
757,00
6-Alienació inversions reals
0,00
7-Transferències de capital
108.182,18
8-Actius financers
0,00
9-Passius financers
0,00
TOTAL

2015
51.116,21
600,00

2016
51.116,21
600,00

28.916,74
116.000,00
757,00
0,00
97.707,42
0,00
0,00

28.963,60
116.000,00
757,00
0,00
134.271,00
0,00
0,00

302.432,99

295.097,37

331.707,81

43.059,30

43.059,30

43.059,30

98.973,50
400,00
28.266,00
125.034,19
0,00
0,00
6.700,00

98.250,00
400,00
27.952,00
118.736,07
0,00
0,00
6.700,00

98.296,86
400,00
27.952,00
155.299,65
0,00
0,00
6.700,00

302.432,99

295.097,37

331.707,81

6.700,00

6.700,00

6.700,00

B. DESPESES (En euros)
Capítol
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
Per tot l’exposat,
RESOLC:

Primer. Aprovar els límits màxims de despesa no financera per als exercicis 2014 – 2016.
Segon. Aprovar el marc pressupostari elaborat per al trienni 2014 – 2016, en el qual s’haurà
d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos dels futurs 3 anys, el qual conté les principals
partides d’ingressos i despeses.
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Tercer. Donar compte del present acord al plenari de la corporació, en la propera sessió que
se celebri.
Les Llosses, 27 de setembre de 2013
L’alcalde president. David Serrat i Soldevila
“...”
La interventora Sra. Porcel explica la proposta
El Ple en queda assabentat
Tanmateix el Ple per unanimitat ratifica l’anterior Marc en tot allò que sigui necessari
7. Aprovació inicial del pressupost 2014, bases d’execució i plantilla de personal
Vist el projecte de pressupost general d’aquesta entitat per a l’exercici 2014 elevat a
aquesta corporació en la forma prevista per l’article 165 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals el resum del qual per
capítols és el següent:
INGRESSOS
Capítols
Denominació
A. Operacions corrents
1
Impostos directes
2
Impostos indirectes
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials

Euros
51.116,21
600,00
25.518,52
116.259,08
757,00

B. Operacions de capital
6
Alienació d'inversions reals
7
Transferències de capital
8
Variació d'actius financers
9
Variació de passius financers

0,00
108.182,18
0,00
0,00

Total ingressos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESPESES
Capítols
Denominació
A. Operacions corrents
1
Remuneracions del personal
2
Compra de béns corrents i servei
3
Interessos
4
Transferències corrents

302.432,99 €
Euros
49.059,30
89.608,41
400,00
31.631,09

B. Operacions de capital
6
Inversions real
7
Transferències de capital
8
Variació d'actius financers
9
Variació de passius financers

125.034,19
0,00
0,00
6.700,00

Total despeses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

302.432,99 €

Vista la plantilla existent que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual següent:
PLANTILLA DE PERSONAL

PLACES

VACANTS

GRUP/SUBGRUP

FUNCIONARIS
Administració general:
Administrativa

1

0

C1
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Total plantilla personal funcionaris

1

0

LABORALS
Auxiliar administrativa
Peó manteniment

1
1

1
1

Total plantilla personal laboral

2

2

TOTAL GENERAL

3

2

C2
AP

Vistes les bases d'execució del Pressupost que consten a l’expedient;
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció que consten a l’expedient;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a 2014 junt amb les seves Bases
d'Execució, en la forma detallada a l’expedient.
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual i que regirà durant l'exercici de 2014 en la forma detallada.
3. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la
Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-los
aprovats definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord, si durant l'esmentat termini
no s'haguessin presentat reclamacions.
La interventora Sra. Porcel explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Aprovació de la recaptació del cànon d’aigua dels exercicis 2007 i 2008 als veïns
del municipi de Les Llosses
Atès que durant els anys 2007 i 2008 l'Ajuntament no va cobrar als veïns del municipi el
cànon de l'aigua corresponent, i per tant, tampoc va satisfer aquest import a l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA).
Vistes les liquidacions efectuades per l’ACA per imports de 9.971,18 € (201752-2012) i
8.427,30 € (201753-2012), que ascendeixen a un total de 18.398,48 €, calculades pel
mètode d’estimació, i atès que aquestes no van ser satisfetes per l’Ajuntament.
Atès que, segons la normativa en vigor, els veïns del municipi de Les Llosses estan obligats
al pagament del cànon de l'aigua, i vist que és obligació d’aquesta corporació la seva
recaptació,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la liquidació del cànon d’aigua corresponent a l’exercici 2007 i 2008, per import
de 15.890,19 €.
2. Publicar aquest acord al tauler d’Edictes de l’Ajuntament i a la Web municipal.
La interventora Sra. Porcel explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
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9. Donar compte de la tramesa de dades al MHAP sobre retribucions de càrrecs
electes i personal a l’aplicatiu ISPA
Es fa saber als regidors que s’ha complert la obligació imposada per la Disposició addicional
tercera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de junio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que va establir, en aplicació
del principi de transparència previst a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la obligació de les Comunitats Autònomes i
Entitats Locals de remetre al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informació
relativa a les despeses de personal
L’Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, concreta al seu article 7 la
obligació de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals de remetre un conjunt
d’informació sobre les despeses del personal al seu servei;
El secretari explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
10. Aprovació del conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de les
Llosses
Vista la minuta de conveni entre l'Ajuntament de les Llosses i el Servei Català de
Trànsit, per regular les competències sancionadores dins el casc urbà;
Vist que la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, al seu
article 2.2 preveu que el Departament de Governació i el Servei Català de Trànsit poden
establir convenis de col·laboració, coordinació i substitució amb els ens locals, en el marc de
les respectives competències i que segons l'article 11 els delegats i delegades territorials del
Govern de la Generalitat poden assumir la competència sancionadora per infraccions de
normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi
conveni subscrit en aquesta matèria entre l'ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit;
Atès que l'import de les multes i les sancions pot ésser exigit per la via de Constrenyiment;
Atès que l'import de les sancions derivades de les denúncies per infraccions comeses en les
vies urbanes que són formulades per les policies locals i tramitades i percebudes pel Servei
Català de Trànsit han de revertir parcialment, mitjançant conveni, en favor de l'ajuntament
corresponent, en la forma que s'ha d'establir per reglament;
Vist que els agents del CME denuncien amb caràcter obligatori les infraccions a les normes
de circulació comeses en vies urbanes. Les denúncies es formulen amb butlletes del Servei
Català de Trànsit. L’instructor dels expedients és el Servei Territorial de Trànsit i l’autoritat
sancionadora és el DIRECTOR del Servei Català de Trànsit. No s’exclou l’àmbit d’aplicació del
Conveni cap tipus de denúncia;
Vist l'informe favorable de Secretaria de conformitat a l'article 47.h) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i la necessitat d'aprovació per majoria
absoluta dels membres que de Dret formen la corporació;
El Ple aprova per unanimitat dels cinc membres assistents dels set que de fet i Dret integren
la corporació, i en conseqüència complint el quòrum exigit de majoria absoluta, l’acord
següent:
1. Aprovar el conveni en tots els seus termes.
2. Facultar l’alcalde president tant àmpliament com en Dret fos necessari per a la signatura
del conveni i expressament per dictar les resolucions que fossin adients per al seu
compliment.
Expressament facultar-lo per aprovar la modificació del conveni de comú acord amb el Servei
Català de Trànsit, sempre i quan no s'alteri el seu contingut essencial, pel que fa la reversió
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de part de l'import de les multes a l'Ajuntament de conformitat a l'article 11 de la llei
14/1997, de 24 de desembre, donant-ne compte al Ple.
3. Trametre aquest acord al Servei Català de Trànsit.
El Ple en queda assabentat
11. Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci EIN
Vist l’acord de data 18 de setembre de 2013 de l’aprovació inicial de modificació dels
Estatuts Reguladors del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural
del Ripollès.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la modificació dels Estatuts Reguladors del Consorci per a la Protecció i la Gestió
dels Espais d’Interès Natural del Ripollès.
2. Notificar-ho al Consorci EIN per al seu coneixement i facultar-lo per a la tramitació que
sigui procedent en Dret.
La proposta s’aprova per unanimitat
12. Seguiment de la gestió municipal
- El setembre la Diputació de Girona ens va atorgar una subvenció de 9.900,00 € per
arranjar el mur de la plaça de l’església de Matamala, obres que es finalitzaran el proper dia
16 de desembre.
- El 5 de novembre la Diputació de Girona ens ha atorgat una subvenció de 6.467,00 € amb
destí al finançament de les obres ja efectuades de pavimentació d’encreuament de camins
amb la carretera C-26.
El Ple en queda assabentat
13. Mocions
13.1. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Llanars sobre la creació d’una
Agència Comarcal per a la prestació de determinats serveis
Vista la moció de l’Ajuntament de Llanars sobre la creació d’una Agència Comarcal per a la
prestació de determinats serveis, següent:

Telèfon i fax 972701901

|

ajuntament@lesllosses.cat | NIF P1710300C
www.ddgi.cat/llosses

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

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a Ripollès Desenvolupament i a
l’Ajuntament de Llanars.
3. Felicitar l’Ajuntament de Llanars per la seva iniciativa
14. Moció d’urgència
Se sotmet a votació la inclusió de la proposta a l’ordre del dia del Ple per raó de la urgència
següent:
El Pla d’Assistència comptable del Xaloc s’ha d’implantar a partir de l’1 de gener de 2014 a
l’Ajuntament de Campelles.
La proposta s’aprova per unanimitat
15. Aprovació de l’encàrrec a la Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació
de Girona dels serveis d’assistència i suport comptable – modalitat ASP
Les instruccions de comptabilitat per l’administració local aprovades pel Ministeri d’Economia
i Hisenda afecten de forma substancial la tasca comptable que han de dur a terme els
ajuntaments.
Amb la finalitat de subministrar als ajuntaments les eines necessàries per realitzar aquesta
tasca, l’organisme autònom XALOC de la Diputació de Girona ha aprovat un pla d’assistència
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comptable que recull els serveis a prestar en aquest àmbit, a l’empara de les funcions
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de
menor capacitat econòmica i de gestió, pròpia de les Diputacions, d’acord amb el que preveu
l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
L’Ajuntament de les Llosses està interessat en utilitzar els serveis que ofereix XALOC en
l’àmbit de l’assistència i el suport comptable.
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a
l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, així com a l’article 10 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
que exigeixen la signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec.
En virtut del que s’ha exposat, el Ple, a proposta de l’Alcaldia, ACORDA:
Primer.- ENCARREGAR a l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de
la Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport comptable de l’Ajuntament de
Campelles, que inclou la utilització, el manteniment i actualització de les eines informàtiques,
a les quals l’Ajuntament tindrà accés, i de les activitats complementàries o derivades que
expressament es detallin en el conveni a subscriure.
Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de l’organisme
autònom XALOC són els que consten a la clàusula tercera del conveni tipus transcrit a
l’annex.
Tercer.- Aprovar la proforma de conveni a subscriure amb la Xarxa Local de Municipis
Gironins de la Diputació de Girona, que s’adjunta com a annex al present acord.
Quart.- Facultar l’alcalde per a formalitzar els documents que siguin necessaris per a
l’execució d’aquest acord i en especial per a la signatura del conveni.
La proposta s’aprova per unanimitat
16. Precs i preguntes
No n’hi ha.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plen ària 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

