AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses
P1710300C
SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 9/2015
Caràcter: extraordinària
Dia: 25 de juny de 2015
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 23:45
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS
Alcalde president:
David Serrat Soldevila
Regidors/es:
Pere Sala Serra
Josep Llimós Camprubí
Jaume Cuní Soler
Excusa:
Sra. Marina Puigcorbé Sabata

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, funcionària interina i 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 convocad a en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació del cartipàs municipal de la legislatura 2015-2019
2. Assumptes urgents
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. Aprovació del cartipàs municipal de la legislatura 2015-2019
1.1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. La primera sessió ordinària serà el proper dia 30 de juliol de 2015 a les 22:00
hores.
2. Les successives sessions ordinàries, es celebraran el darrer dijous de cada dos
mesos senars a les 22:00 hores.
Cas de coincidir amb festiu es traslladarà a un altra di a sense que perdi el seu
caràcter ordinari
3. El mitjà normal per fer les convocatòries serà via electrònica ENOTUM o correu
electrònic. Només en causes justificades es podrà demanar la notificació per correu
ordinari
La proposta s’aprova per unanimitat
1.2. Delegació de competències a l’Alcaldia
Vistes les competències del Ple que legalment són delegables, i en concret, d’acord
amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei de Bases de Règim Local i DA
2 de la Llei de Contractes del Sector Públic;
Atès que el funcionament ordinari de l’Ajuntament aconsella donar agilitat a la gestió
de l’Alcaldia, sense perjudici de donar-ne compte al Ple a la següent sessió:
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. DELEGAR en l’Alcaldia les competències del Ple que legalment són delegables, i en
concret, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei de Bases de
Règim Local i DA 2 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP):
a) L’exercici de les accions judicials i admi nistratives i la defensa de la Corporació
en matèries de competència plenària.
b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
c) Les contractacions i concessions de tota classe quan la seva competència no
correspongui a l’alcalde segons la DA 2 de la LCSP.
d) L’aprovació de projectes d’obra i serveis, quan la competència per contractar -los
o concedir-los no correspongui a l’alcalde i quan no estiguin encara inclosos al
pressupost.
e) Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos
ordinaris i les permutes de béns patrimonials.
f) La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada
exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i les
de Tresoreria que excedeixin del 15% dels ingressos corrents liquidats a l’exercici
anterior conforme la Llei d’hisendes locals.
7. Les altres que expressament confereixin les lleis.
2. De les resolucions d’Alcaldia dictades per delegació es donarà compte al Ple
3. PUBLICAR anunci al BOP als efectes legals corresponents.
La proposta s’aprova per unanimitat
1.3. Nomenament de representants en òrgans col·legiats
L’alcalde representa la corporació a tots els organismes on l’Ajuntament hi participa
sense perjudici d’encomanar puntualment a qualsevol regidor l’assistència a una
determinada reunió.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Nomenar l’alcalde president, Il·lm. Sr. David Serrat Soldevila, com a representant
legal de l’Ajuntament, o el regidor a qui delegui per tal que ostentin la representació
de totes aquelles entitats què no s’ha nomenat representant de manera expressa en
aquest acord.
2. Designar com a representants de l’Ajuntament els regidors següents:
Regidors
David Serrat Soldevila

Entitat
-Associació Catalana de Municipis
-Ripollès Desenvolupament
-Junta de Protecció Civil Comarcal

Marina Puigcorbé Sabata

-Associació de Municipis del Pirineu
-Associació de Municipis per la Independència (AMI)
-Consorci Localret
-Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès

Pere Sala Serra

-Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Catllar Montgrony
-Consell Esportiu del Ripollès

Josep Llimós Camprubí

-Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Catllar Montgrony
-Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR)
-Associació de Municipis per la Independència (AMI)
-Consorci Alba Ter
-Consorci Vies Verdes de Girona
-ERSA i Mancomunitat del Ripollès

Jaume Cuní Soler

-Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) a les
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Comarques de Girona
-Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès

2. Comunicar aquest acord als interessats i a les entitats afectades per a la seva
deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
1.4. Constitució de la comissió especial de comptes.
De conformitat amb l’article 116 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
Comissió Especial de Comptes és d’existència obligatòria en totes les Corporacions
Locals, i la seva composició estarà integrada per membres de tots els Grups Polítics
integrants de la Corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva
representativitat en l’Ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica
el sistema de vot ponderat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Es constitueix la Comissió de Comptes de l’Ajuntament que estarà integrada pels
regidors del Ple següents:
Presidenta: David Serrat Soldevila
Vocals:
- Marina Puigcorbé Sabata
- Pere Sala Serra
- Josep Llimós Camprubí
- Jaume Cuní Soler
Els membres de la Comissió, independentment del número d’assistents de cada grup
a les reunions, actuaran amb vot ponderat, d’acord amb la seva representativitat en
el Ple de la Corporació: ERC-AM: 3 vots, CIU: 1 vot i LLP: 1 vots.
La proposta s’aprova per unanimitat
1.5. Creació de les Àrees de gestió municipal, Presidència de les àrees i
encomana de funcions de l’Alcaldia.
Per tal d’aconseguir una millor eficàcia en la gestió de les activitats que ha de portar
a terme aquesta corporació és aconsellable delegar les diferents tasques per àrees o
serveis determinats als regidors.
D’acord amb el que estableix l’art. 56 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 l’article
43 i següents del Reglament d’Organització funcionament i règim jurídic dels ens
locals, de 28 de novembre de 1986,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Crear les Àrees de gestió municipal, Presidència de les àrees i encomana de
funcions de l’Alcaldia següents:
a) Àrea d’Urbanisme, Obres i Serveis: Pere Sala Serra
b) Àrea de Medi Ambient, Cultura i Festes, Benestar Social i Joventut: Sr. Josep
Llimós Camprubí i Sr. Jaume Cuní i Soler
c) Turisme, Comerç i Món Rural: Marina Puigcorbé Sabata
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d) Hisenda, Desenvolupament Econòmic (Empresa,) Àrea de colònies industrials (la
Farga): David Serrat Soldevila
2. L’alcalde podrà quan ho consideri convenient, incorporar-se a la gestió de
qualsevulla de les actuacions de les altres àree s.
La proposta s’aprova per unanimitat
1.6. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia
1.6.1. Nomenament de tinents d’alcalde i membres de la Junta de Govern
Local.
Per Decret d’ Alcaldia de data 15 de juny de 2015 es van nomenar tinentes d’alcalde
els regidors per l’ordre indicat següents:
Primer tinent d’alcalde, Sra. Marina Puigcorbé
Segon tinent d’alcalde, Sr. Pere Sala
El Ple en queda assabentat
1.6.2. Nomenament dels clavaris de la corporació.
Per Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015 es va aprovar el nomenament dels
tres clavaris de la corporació per tal de permetre el funcionament de la comptabilitat
municipal i signatura registrada a entitats bancàries, següents:
Ordenador de pagaments: Il·lm. Sr. David Serrat Soldevila
Tresorer: Sra. Marina Puigcorbé, regidora
Interventor: Sra. Sandra Porcel Cano, interventora
El Ple en queda assabentat
1.7. Fixació del règim de dedicació i retribució del càrrec d’alcaldessa i
indemnitzacions als regidors.
D’acord amb el que determinen els apartats 2 i 5 de l’article 75 de la Llei reguladora
de les bases del règim local i l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, el Ple ha d’acordar el règim de dedicació mínima i la
retribució que correspon als membres de la Corporació que desenvolupen llurs
càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial.
Les necessitats del municipi en matèria de representació i gestió municipal
requereixen la dedicació exclusiva al càrrec d’alcaldessa jornada completa;
No obstant, la Llei de Bases ha sigut modificada per la Llei 27/2013, ARSAL, que no
permet la retribució per dedicació completa en municipis de menys de 1.000
habitants pel la qual cosa s’ha d’establir una dedicació parcial;
La Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos General de l’Estat regula el
límit màxim per dedicació parcial (DA 90) següent
-

Per dedicació del 75% : 30.000 €
Per dedicació del 50 %: 22.000 €
Per dedicació del 25 %: 15.000 €

Tenint en compte que la dedicació completa de l’Alcaldia és inexcusable per raó de
les funcions públiques que ha de desenvolupar i que no es pot donar una Alcaldia a
hores ni a temps parcial.
Tenint en compte que la dedicació s’hauria de retribuir per una dedicació entre el
50 % i el 75% de conformitat a la Llei citada, la situació actual de l’Ajuntament
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aconsella que l’Alcaldia percebi només l’import de l’ajut per càrrecs electes de la
Generalitat de Catalunya amb una dedicació del 65%;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la dedicació parcial de l’Alcaldia del 65% amb la retribució bruta mensual
de 671,00 euros, per dotze pagues, amb efecte des del 13 de juny de 2015.
L’Alcaldia no té dret a percebre indemnitzacions per assistènc ies a òrgans col·legiats
municipals.
2. Aprovar que les indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació,
per raó d’assistència efectiva als plens ordinaris serà de 50 €/ple.
Aquestes indemnitzacions seran incompatibles amb la compensació per qualsevulla
altra despesa originada pel mateix concepte.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. Assumptes urgents
El regidor Sr. Cuní proposa una moció de suport de l’Ajuntament al Manifest “Aturem el
polígon de l’entrada a Ripoll a la cruïlla de les Llosses”.
La justificació de a urgència ve donada pel fet que el 30 de juny passarà per la Comissió
d’Urbanisme.
Per unanimitat s’acorda aprovar la urgència de tractar aquest tema.

El Sr. Cuní explica el sentit del manifest per justificar la seva proposta de moció.
Els assistents obren un ampli debat sobre la pertinència de que l’Ajuntament de les Llosses
aprovi el suport al Manifest.
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El Sr. Cuní conclou que hi ha prou informació per prendre un acord favorable a la seva
aprovació.
La resta de regidors conclou que no podem prendre una decisió sense conèixer el problema
amb més amplitud, per la qual cosa proposen deixar la moció sobre la taula fins que
l’Ajuntament de Ripoll ens faciliti més informació. L’alcalde s’ofereix per recavar més
informació directament de fonts de l’Ajuntament de Ripoll.
Sotmesa la moció a votació s’acorda deixar-la sobre la taula fins obtenir més informació amb
tres vots a favor (dots vots ERC-AM i un vot de CIU) i un vot en contra del grup de LLP.
I com que no hi ha més temes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data
dalt consignats.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

Vist i plau,
Alcalde president,

Josep Ruiz i Muñoz

David Serrat i Soldevila
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