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:
Marina Puigcorbé i Sabata
Joan Sala i Vernet
Jordi Coll i Capdevila
Josep Llimós i Camprubí
Excusen: cap

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 9/2012
Caràcter: ordinària
Dia: 29 de novembre de 2012
Hora d’inici: 21:00 hores
Hora d’acabament: 24:00 hores
Lloc: Sala de Plens

També assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, administrativa de la
corporació i secretària delegada permanent.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel Consell
Comarcal del Ripollès 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.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de setembre
Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 29 d’octubre
Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 8 de novembre
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Proposta
aprovació transferència del servei d’assistència jurídica
administrativa i econòmica financera a XALOC.
6. Distribució de l’assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya, any
2012, dins el capítol per a la prestació supramunicipal de serveis.
7. Donar compte de la gestió ordinària de l’Ajuntament
8. Precs, preguntes i 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 ordinària de 29 de setembre.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari núm. 6, de 29 de setembre de
2012.
2. Aprovació
d’octubre.

de

l’acta

de

la

sessió

extraordinària

de

data

29

Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple extraordinari núm. 7, de 29 d’octubre de
2012.
3. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 8 de novembre.
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Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple extraordinari núm. 8, de 8 de novembre
de 2012.
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
DATA
18.09.2012
23.10.2012
25.10.2012
04.10.2012

ASSUMPTE
Decret incoació d’anul·lació de drets i obligacions reconegudes d’exercicis
tancats.
Decret sobre elaboració del pressupost general.
Llicència d’obres exp. 06/2012. Reforma interior masoveria d’Anfruns.
Decret d’alcaldia por sotmetre el pressupost a informe de la intervenció i
sotmetre’l posteriorment al Ple.

5.
Aprovació
transferència
del
servei
administrativa i econòmica financera a xaloc.

d’assistència

jurídica

Antecedents de fet:
La situació de crisi econòmica que s’arrossega des de fa anys h a provocat que
les entitats locals en pateixin especialment les seves conseqüències,
ocasionant problemes de liquiditat que els impedeixen fer front als costos
derivats dels serveis públics que presten. Aquest fet ha impedit que el Consell
Comarcal del Ripollès pogués incrementar les taxes que els Ajuntaments
paguen per a la prestació del servei d’assistència jurídica administrativa i
econòmica financera, que ja de per sí era un servei deficitari, sobretot per la
minva progressiva de les aportacions que, en concepte d’aquesta matèria,
feien la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Això ha comportat
una situació econòmica insostenible, que fa impossible el manteniment dels
llocs de treball del Consell Comarcal directament adscrits a la prestació
d’aquest servei a la comarca.
El Consell Comarcal del Ripollès, que fins ara prestava als ajuntaments de la
comarca el servei d’assistència jurídica administrativa i econòmica financera i
la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, tenen iguals finalitats
en un àmbit territorial coincident, per la qual cosa, a fi de solventar el
problema plantejat, ambdues institucions han considerat que la més eficaç
prestació dels serveis als municipis s’aconseguirà amb l’existència d’un sol
servei, més potent i dimensionat, format a partir de la integració dels
respectius serveis de cadascuna de les institucions.
És per això que el Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de
data 20 de novembre de 2012, va adoptar els acords d’aprovació de la
supressió del servei d’assistència jurídica administrativa i econòmica
financera, que fins ara prestava als ajuntaments d’aquesta comarca i la seva
transferència a la Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona,
el corresponent conveni regulador i la transferència del personal adscrit a
aquest servei específic a XALOC.
Fonaments de Dret:
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De conformitat amb la Disposició addicional segona, apartat 1.2 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, són funcions
públiques necessàries en totes les corporacions locals, la responsabilitat de
les quals està reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, la
de secretaria, comprensiva de la fe pública i de l’assessorament legal
preceptiu i el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica financera
i pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Correspon a la Diputació, de conformitat amb l’article 36.1.b), de la Llei
7/1985, de 7 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’as sistència i la
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de
menor capacitat econòmica i de gestió. La Xarxa Local de Municipis (XALOC),
és l’ens creat per la Diputació de Girona per prestar aquests serveis.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple:
Primer.- Acceptar la transferència a la Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la
Diputació de Girona, del servei d’assistència jurídica administrativa i
econòmica financera, que fins ara prestava a aquest Ajuntament el Consell
Comarcal del Ripollès.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, als efectes
oportuns.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. DISTRIBUCIÓ DE L’ASSIGNACIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
DE CATALUNYA, ANY 2012, DINS EL CAPÍTOL PER A LA PRESTAC IÓ
SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS.
Vista la Resolució GRI/189/2012, de 23 d’octubre, publicada al DOGC núm.
6241, per la qual s’aprovà la distribució als municipis de Catalunya de la
participació en els ingressos de la Generalitat de Catalunya, integrada en e l
Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2012.
Vist que de conformitat amb l’article 49 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, la participació
dels municipis inclou dos capítols:
a) Capítol de lliure disposició que ascendeix a 39.639,36 euros
b) Capítol per a la prestació supramunicipal de serveis, que ascendeix a
1.809,02 euros.
El capítol per a la prestació supramunicipal, l’ajuntament pot destinar -la, en
la seva totalitat o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les
quals hi participi, que tinguin la consideració d’ens locals i constin formalment
inscrites en el Registre d’ens locals de Catalunya, del Departament de
Governació i Administracions Públiques.
El Ple aprova per unanimitat els acords següents:
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1. Distribuir l’assignació del Fons de Cooperació Local de Catalunya any 2012,
dins el capítol per a la prestació supramunicipal de serveis i fins a
l’esgotament de l’import, segons l’ordre de prioritat següent:
1r. Consorci per a la Protecció dels Espais d’Interès Natural del Ripollès
2n. Consorci Alba-Ter
3r. Consorci Ripollès Desenvolupament
4t. Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès amb destí a la gestió de la
residència els Tells.
2. Comunicar-ho a Intervenció i Tresoreria a l’efecte corresponent.
3. Notificar aquest acord a la Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès, al
Consorci Ripollès Desenvolupament, al Consorci Alba-Ter i al Consorci per a la
Protecció dels Espais d’Interès Natural del Ripollès.
7. Donar compte de la gestió ordinària de l’Ajuntament
Els assistents estudien la proposta del tècnic municipal sobre l ’enjardinament
de la zona del camp de futbol. Decideixen posar -se en contacte amb el tècnic
per acabar de decidir els treballs a realitzar: amplia r la zona de gespa i posar
plaques de goma tova a l’àrea dels jocs infantils.
L’alcalde explica que han de decidir la ubicació de la zona de contenidors que
properament habilitaran per la millora del servei de recollida d’escombraries.
8. Precs, preguntes i mocions
A proposta del públic assistent els regidors comenten la proposta de creació d’una
zona GUIFI-NET al municipi de les Llosses.
Hi ha un impediment tècnic de recepció/emissió de la senyal des de l’ordinador que
ha d’estar permanentment connectat a Internet i que fa les funcions de node de
Guifinet: no tenim cobertura.
Els regidors assistents decideixen deixar sobre la taula la proposta per un nou
estudi el dia que sigui tècnicament viable.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària a les
23:45 hores, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.
Vistiplau,

Josep Ruiz i Muñoz
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