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

sessió plenària 5/2012

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 05/2012
Caràcter: Ordinària
Dia: 26 de juliol de 2012
Hora d’inici: 22:05 hores
Hora d’acabament: 23:00 hores
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
Alcalde-President:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors:
Joan Sala i Vernet
Josep Llimós i Camprubí
Marina Puigcorbé i Sabata
Excusa:
Jordi Coll i Capdevila

Assisteix el Sr. Manel Vázquez i Díaz, interventor delegat del SAT del Consell
Comarcal del Ripollès a l’ajuntament de les Llosses i la Sra. Leonor Escuer Hernández,
administrativa de la corporació i secretària delegada pel SAT del Consell Comarcal.
Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel SAT
del Consell Comarcal del Ripollès a l’ajuntament de Les Llosses.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal
forma a l'efecte de tractar els punts inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, quina còpia s’acompanya.
2. Aprovació del compte general de l’ajuntament de les llosses corresponent a l'exercici
econòmic de 2011.
3. Proposta de festes locals pel 2013.
4. Donar compte de la gestió ordinària de l’ajuntament.
5. Moció en suport a les persones amb discapacitat o trastorn mental.
6. Precs i preguntes.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, QUINA CÒPIA
S’ACOMPANYA.
El ple aprova l’acta de la sessió plenària de 31 de maig de 2012.
2- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE LES
LLOSSES CORRESPONENT A L'EXERCICI ECONÒMIC DE 2011
Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2011, i en atenció als
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informes que consten en l’expedient dels quals es desprèn que es troba conforme i que
no s’ha produït cap reclamació durant els quinze dies i vuit més en què ha estat en
exposició pública segons anunci publicat en el BOPG núm. 120 de data 21 de juny de
2012.
El ple adopta els següents acords:
Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Les Llosses corresponent a
l'any 2011 en la forma en què ha estat presentat i retut.
Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2011 i
l’altra documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del
model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i
Hisenda, EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, d’acord amb la Resolució de 15 d’abril de 2011 (DOGC núm. 5863, de 20
d’abril) per la qual es publicà l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, de data 12 d’abril de 2011, sobre la forma en què les corporacions locals de
Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte General per mitjans
telemàtics.
Tercer. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de
2011 al Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’hisendes locals,
atès que en la Resolució abans esmentada i segons el conveni signat en data 18 de
desembre de 2009, entre el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, les entitats locals de Catalunya podran enviar els seus comptes mitjançant un
únic procediment telemàtic, que permetrà considerar presentats els comptes en ambdues
institucions a tots els efectes.
Votacions
Tots els presents voten a favor.
3. Proposta de festes locals pel 2013
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de le s catorze
festes laborals, dues seran locals.
Atès que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’empresa i
ocupació, a proposta dels municipis respectius.
Atès que l’acord s’ha d’adoptar pel ple de la corporació.
El ple adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
els següents acords:
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1. Proposar les dates per a les festes locals de 2013, les següents: el dia 16
d’agost i el 27 de desembre de 2013.
2. Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
Votacions
Tots els presenta voten a favor.
4- Donar compte de la gestió ordinària de l’Ajuntament
S’assabenta al ple dels següents decrets d’alcaldia:
Decret 01-06-2012. Llicència d’obres reforma coberta masia anomenada Casa Nova de
la Riera. Exp. 5/2012.
Decret 05.06.2012. Llicència obres per arrebossar paret de totxana, empedrar un mur,
substituir teules d’un cobert i netejat cuneta a la masia Casa Nova de la Riera, exp.
06/2012.
Decret 07-06-2012. Aprovació Pla de Seguretat i Salut de l’obra Reforç estructural del
sector ponent de l’edifici de l’Ajuntament.
Decret 12-06-2012. Pròrroga llicència d’obres exp. 12/2010 a l’empresa La Farga de
Bebié, SA, concedida per arranjament teulada i parets pels desperfectes ocasionats a
l’edifici dels Sunyers per les obres de la C-17.
Decret 13-06-2012. Llicència activitats per a 2 caps de bestiar cabrum per a consum
propi i en règim extensiu a la finca de Vallespirans, exp. 06/2012-NI.
Decret 28-06-2012. Llicència activitats d’annex III a la finca de l’Oró, exp. 03/2012AIII. Règim semi-extensiu i vedells intensius.
5- Moció en suport a les persones amb discapacitat o trastorn mental
En la situació actual de crisi, i davant el que disposa la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat pel 2012, que redueix significativament les partides en Polítiques Actives
d’Ocupació, aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció per
als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o
trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.
Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d’oportunitats en el
desenvolupament dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, els Serveis
d’inserció laboral a l’empresa ordinària i els Centres Especials de Treball, han estat
l’instrument fonamental d’inserció de treballadors amb discapacitat intel·lectual, trastorn
mental o altres discapacitats severes.
Per aquesta raó, aquest Ajuntament:
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1. Manifesta el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de Treball i
els Serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a la integració al mercat de treball
dels col·lectius amb especials dificultats i considera que aquesta tasca és
imprescindible en l’àmbit municipal per a l’exercici del dret al treball d’aquest
col·lectiu.
2. Insta al Govern de l’Estat a dotar el finançament establert normativament,
incorporant criteris de discriminació positiva per als col·lectius amb discapacitat amb
especials dificultats.
3. Insta al Govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos
necessaris per garantir el finançament dels Centres Especials de Treball i els Serveis
d’inserció a l’empresa ordinària, d’acord amb criteris de discriminació positiva, i
segons la moció aprovada per unanimitat al Parlament en la sessió del 22 de
desembre de 2011.
4. Urgeix a la creació d’un Pla català de polítiques actives per a les persones amb
discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels Serveis
d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels
Centres especials de Treball, aprovada de forma consensuada amb el sector.
Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a:
1. Manifestar la imprescindibilitat de què l’Estat aporti els recursos econòmics
suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de
subvencions, a través d’una carta a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima
Báñez.
2. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix Ajuntament
que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i productes que
produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres Especials de Treball
d’iniciativa social. Anualment farà pública una quota de reserva en aquest concepte.
3. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a
partir de les clàusules socials i de manera especials els contractes reservats als
Centres Especials de Treball.
6- Precs i preguntes
El Sr. Josep Llimós explica als assistents que s’està netejant el camí ral que va a
Ripoll, amb un grup de voluntaris de les Llosses que s’hi dediquen un parell de
dies a la setmana i que hores d’ara ja s’han desbrossat uns 4 km. Atès que la feina
s’està fent amb màquines desbrossadores particulars, demana a l’Alcalde si hi
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hauria la possibilitat de que l’Ajuntament aportés alguna ajuda per pagar les
despeses de les eines.
També exposa que ha anat a l’ajuntament de Campdevànol per veure com
gestionen el camí ral, ja que planteja, que un cop estigui en condicions per fer tot
el recorregut, caldria senyalitzar-lo i establir algun sistema de passos entre
finques per evitar el pas lliure del bestiar, però que permetés el pas de bicicletes,
excursions a peu,...A l’ajuntament de Campdevànol hi varen col·locar barreres
automàtiques de pas de bestiar.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde aixeca la sessió plenària a les 23: 00 hores,
de la qual com a secretari n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
David Serrat i Soldevila
Alcalde
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