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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 1/2012 
Caràcter: Ordinària 
Dia:  16 de març de 2012 
Hora d’inici: 19:30 hores 
Hora d’acabament: 20:25 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
 
ASSISTENTS            
 
Alcalde president 
 
Esteve Costa Sala 
 
Regidors 
 
Rosa Gardell Palol 
Jordi Llongarriu Canal 
Joan Fontdecaba Torrent 
Llorenç Rigat Morera 
Esteve Gardella Burcet 
 
EXCUSA 
 
Esteve Surribas Xarlas 
 
Assisteixen, la senyora Remei Soldevila i Miranda, administrativa de l’Ajuntament i secretària 
delegada; i el Sr. Manel Vázquez i Díaz, interventor comissionat pel SAT del Consell 
Comarcal a l’Ajuntament de Llanars. 
 
Actua com a secretari de la sessió el Sr. Ignasi Planas i Corominas, comissionat pel SAT del 
Consell Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de Llanars. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió extraordinària convocada en legal forma a 
l’efecte de tractar el punt del següent: 

ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Correspondència i despatx oficial 
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
4, Ratificació de decrets d'alcaldia 
5. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 
6. Donar compte de la relació de factures pendents de pagament abans de 1 de gener de 
2012 
7. Aprovació del compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2011, presentat pel 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 
8. Adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses 
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9. Aprovació, si escau, d’un conveni amb l’Associació Leader Ripollès, Ges i Bisaura, de 
col·laboració amb el punt d’infoenergia comarcal. 
10. Delegació al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès de competències de 
gestió, liquidació  i recaptació de  l’ impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 
11. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència 
12. Recolzar l’acord de l’Ajuntament de Girona, de 13 de febrer de 2012, sobre la necesitat 
de garantir un cabal suficient al riu Ter 
13. Seguiment de la gestió municipal 
14. Mocions, precs i preguntes 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

El ple aprova l’acta de la sessió de 16 de desembre de 2011. 

 
Votacions 
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte al ple de la correspondència més destacada des de l’última sessió plenària: 

1282 28/11/11 Institut Nacional d’Estadística Xifra de població de Llanars a 010111 
(561 habitants) 

95 27/01/12 Consell Comarcal del 
Ripollès 

Acord de ple aprovació protocol del 
Servei Comarcal de Joventut 

96 27/01/12 Consell Comarcal del 
Ripollès 

Acord de ple relatiu a la modificació de la 
Junta de Protecció Civil Comarcal 

142 08/02/12 Ajuntament de Vilallonga de 
Ter 

Acord sobre la moció de l'ACM en 
defensa del modal educatiu i de la Llei 
d’educació de Catalunya 

187 21/02/12 Ajuntament de Ripoll Moció per a sol·licitar la construcció de la 
via ciclista del Ter en el seu tram Vic-
Ripoll 

221 29/02/12 Departament de Governació Modificació apartats pel qual s'aproven 
les bases d'execució del PUOSC 2008-
2012 

 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 

13/12/11 Ana Vidal Cucurny 
1ª Ocupació de  l'edifici annex destinat a magatzem 
d’activitat equina al mas el Girbau. 

19/12/11 Josep Vilanova Palomeras 
LLO-2011041- llicència d’obres per a la retirada de 
sanitaris i connexió de baixants a la xarxa de 
clavegueram a la finca del carrer de l'Hort núm. 2 
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23/12/11 Angel Morera Casas Ampliació de jornada a 40 hores setmanals 

31/12/11 Ajuntament 
Regularització comptes extrapressupostaris del 
grup 4 

10/01/12 Juan Guillaumes Parramon 
LLO-001- llicència d’obres  a la reforma de 
l'habitatge del primer pis de l'edifici del carrer Font 
d'en Rafel, 1 

10/01/12 Banc de Sabadell 
Assignació de recursos per garantir la pòlissa de 
crèdit amb l’entitat 

10/01/12 Teresa Moret Gardell 
Requeriment de documentació a l’expedient de 
llicència de divisió horitzontal del carrer Font d’en 
Rafel, 1 

20/01/12 Jaume Bosch Sabate 

Requeriment de documentació a l’expedient LLO-
002 de sol·licitud de llicència d’obres per a treure un 
envà per engrandir al cuina i de modificació d’una 
finestra 

20/01/12 Adrian Bota Ovidio Requeriment de retirada de vehicle abandonat 

20/01/12 Mario Olivel Arranz Requeriment de retirada de vehicle abandonat 

24/01/12 Ajuntament Aprovació de la liquidació del pressupost 2011 

26/01/12 Bernabé Alcalà  Requeriment de retirada de vehicle abandonat 

26/01/12 Jaume Bosch Sabaté 
LLO-002- llicència d’obres per a treure un envà per 
engrandir la cuina i modificació d’una finestra 

31/01/12 
Margarida Hernández 
Nubiola 

Requeriment d’aportació de documentació a 
l’expedient de llicència de primera ocupació de 
l’herbera del Morer 

31/01/12 Josep Vilanova, SA 
Devolució de l’aval per l’Abastament d’aigua de la 
Rossa 

02/02/12 Eduard Ponzano Solà 
LLO-005- llicència d’obres per rejuntar una paret de 
pedra al camí de la Rossa de Llanars, finca Carlos 
Justo Miró 

02/02/12 Eduard Ponzano Solà 
LLO-006- llicència d’obres per treure un envà i canvi 
d’una banyera per plat de dutxa a la Plana núm. 16 

09/02/12 Zer de la Vall del Ter 
Ajuts per a l’edició de la revista i sortides curs 
2011/2012 

15/02/12 
Institut Nacional 
d’Estadística 

Modificació de la numeració del carrer Font d’en 
Rafel en el tram del nucli de Llanars 

23/02/12 Diputació de Girona 
Sol·licitud de subvencions en matèria forestal – 
desbroçament de marges, recuperació de pastures i 
serveis tècnics 

23/02/12 Diputació de Girona 
Sol·licitud de subvenció dins la campanya “Del Pla 
a l’Acció” – Millora enllumenat exterior 

01/03/12 
Francesc Campayo 
Guillaumes 

LLO-004- llicència d’obres per a la col·locació de 
plaques solars al passeig del Quintà, 5 

01/03/12 Diputació de Girona 
Sol·licitud de destinació del “Fons de Subvencions 
2012” a la Millora de l’enllumenat exterior i 
despeses elèctriques 

06/03/12 
Consorci de Benestar 
Social del Ripollès 

Aprovació del Protocol 2011 – Informes municipals 
d’arrelament social 

06/03/12 Maria Juncà Barri Divisió horitzontal finca registral 636 - el Solà d’Avall 
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4. RATIFICACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA 
 
El ple ratifica els següents decrets d’alcaldia: 

4.1. Sol·licitud a la Diputació de Girona d’una subvenció dins la convocatòria “Del Pla 
a l’Acció 2012” 

 
“DECRET D’ALCALDIA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA 
 
Vist l'anunci de Medi Ambient de la Diputació de Girona núm. 866 (BOP núm. 18, de 
26/01/2012), d'aprovació de les bases i la convocatòria de la campanya "Del pla a l'acció", 
any 2012, dirigida als ajuntament de la demarcació de Girona, segons acord del Ple de la 
Diputació de Girona de 24 de gener de 2012 
 
Vistes les bases reguladores d’aquestes subvencions i atès que el termini de presentació de 
peticions finalitza el proper dia 29 de febrer de 2012. 
 
Atès que l'Ajuntament te aprovat el Pla  d’acció local per a la sostenibilitat i el Pla municipal 
d’adequació de la il·luminació exterior existent al municipi de Llanars. 
 
Atès que, als efectes d’acollir-nos a la convocatòria de subvencions “Del pla a l’acció”, s’ha 
redactat memòria tècnica valorada de les actuacions a realitzar per a la millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat exterior existent al municipi de Llanars, amb un pressupost de 
13.781,00 € sense IVA (16.261,58 €, IVA inclòs)  
 
RESOLC 
 
1. Acollir-nos a la convocatòria de la campanya "Del pla a l'acció", de Medi Ambient i Territori 
de la Diputació de Girona i sol·licitar una subvenció de 10.000,00 euros amb destí al 
finançament del cost de l’actuació. 
 
2. Adquirir el compromís de realitzar l'actuació 
 
3. Trametre la sol·licitud i resta de documentació a la Diputació de Girona. 
 
4. Ratificar el present decret en la propera sessió del Ple que es celebri. 
 
Llanars, 23 de febrer de 2012. 
“...” 
 
4.2.- Sol·licitud compensacions càrrecs electes 2012. 
 
“....” 
DECRET D’ALCALDIA 
 
Vista la Resolució GRI/120/2012, de 30 de gener, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 
determinats electes locals per a l’exercici de 2012, publicada al DOGC de data 8 de febrer 
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de 2012, en la qual s’atorga fins el proper 1 de març de 2012 per a presentar la sol·licitud de 
la convocatòria. 
 
Atès que la concurrència en aquesta subvenció és d’interès públic, ja que permet el 
finançament de la total retribució dels càrrecs electes locals. 
 
Atès que el ple de la corporació no celebra sessió ordinària fins a mitjans del proper mes de 
març de 2012. 
 
RESOLC 
 
PRIMER. Presentar la sol·licitud de l’Ajuntament de Llanars a la convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 
determinats electes locals per a l’exercici de 2012. 
 
SEGON. El destinatari de la compensació serà la regidora, Sra. Rosa Gardell i Palol, la qual 
tindrà dedicació exclusiva. 
 
TERCER. Donar compte del present decret en la propera sessió plenària. 
“....” 
 
Intervencions 
- Al Decret 4.1: L’alcalde explica que es segueix en la línia dels últims anys. S’ha dut a terme 
el canvi de bombetes de mercuri per les de vapor de sodi, i les carcasses respectives. 
Encara no s’ha canviat a tot el municipi però es treballa en aquesta direcció, amb la finalitat 
de reduir la depesa de llum. 
 
Votacions 
Es ratifiquen els dos decrets amb el vot favorable de tots els presents, que suposa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
5. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011. 
 
Es dóna compte de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 2011, aprovada per  
Resolució de data 24 de gener de 2012, d’acord amb el que estableix l’art. 193.4 del Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals, amb el següent resultat: 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 
 
DRETS RECONEGUTS NETS..........................................................   829.607,04.-  
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES.......................................        758.911,39.- 
 
  RESULTAT PRESSUPOSTARI..............................           70.695,65.- 
 

DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT..........................       90.952,57.- 
DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT.........................       24.640,00.- 
DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENTS 
LÍQUIDS DE TRESORERIA..............................................................     68.432,23.- 
RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS..................................                 0,00.- 
 
 TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT.............     72.815,91.- 
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ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA 
 
  Import Import Import 
1.  (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A FINAL DE 

L’EXERCICI 
 385.738.41  

 De pressupost d’ingressos. Exercici corrent 328.128,80   
 De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats 47.074,22   
 D’operacions comercials 0,00   
 De Recursos d’Altres Ens Públics 0,00   
 D’altres operacions no pressupostàries 10.535,39   
 Menys = Ingressos realitzats pendents d’aplicació 

definitiva 
0,00   

     
2.  (-) CREDITORS PENDENTS DE  PAGAMENT A 

FINAL DE L’EXERCICI  
 169.151,93  

 De pressupost de despeses. Exercici corrent 120.034,96   
 De pressupost de despeses. Pressupostos tancats 48.825,24   
 De pressupost d’ingressos 0,00   
 D’operacions comercials 0,00   
 De Recursos d’Altres Ens Públics 0,00   
 D’altres operacions no pressupostàries 7.674,58   
 Menys = Pagaments realitzats pendents d’aplicació 

definitiva 
7.382,85   

     
3.  (+) FONS LIQUIDS A LA TRESORERIA A FINALS DE 

L’EXERCICI 
 30.651.82  

     
4. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A 

DESPESES AMB  
FINANÇAMENT FINALISTA 

  90.952,57 

     
5. Saldos de dubtós cobrament   48.174,41 
     
6. ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES 

GENERALS  (1-2+3-4-5) 
  108.111,59 

 
Intervencions 
 
L’alcalde explica que ha estat un any difícil però que estan satisfets per haver tancat amb el 
romanent de tresoreria positiu, fet que permet afrontar amb més garanties aquest 2012. 
 
El regidor Sr. Llorenç Rigat assenyala que no consta la pòlissa de crèdit demanada per 
l’Ajuntament. 
 
L’alcalde respon que no, perquè s’està liquidant el pressupost de 2011. Explica que la 
pòlissa de crèdit a la que es refereix el regidor s’ha sol·licitat per fer front al decalaix entre 
ingressos i deutes. Explica que s’ha tancat el pressupost de 2011 en positiu, incloent-hi els 
pendent de cobrament. 
 
L’interventor explica que el romanent de tresoreria implica que, en el supòsit que 
l’Ajuntament “tanques”, ho faria amb 108.111,59 euros. 
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6. INFORMAR LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES OBLIGACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT QUE REUNEIXEN ELS REQUISITS ESTABLERTS AL  ART. 2.1 DEL RDL 
4/2012 
 
Vist el Real Decret-llei 4/2012 de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per el 
pagament als proveïdors de les entitats locals, mitjançant el qual s’estableix la tramesa, per 
via telemàtica i firma electrònica, al organisme competent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Publiques, amb data límit el dia 15 de març de 2012, una relació certificada 
de totes les obligacions pendents de pagament que reuneixin els requisits següents: 
 

a) Ser venudes, liquides i exigibles 
b) Que la recepció, en el registre administratiu de l’entitat local, de la corresponent 

factura, factura rectificada en el seu cas, o sol·licitud de pagament equivalent hagi 
tingut lloc abans del dia 1 de gener de 2012. 

c) Que es tracti de contractes d’obres, serveis o subministres inclosos en l’àmbit 
d’aplicació del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Real 
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre. 

 
Atès el que estableix l’article 3.2 del Decret-llei 4/2012 de 24 de febrer, la relació certificada 
s’expedirà per l’interventor amb obligació d’informar al ple de la corporació 
 
S’informa al ple de la relació certificada de factures següent: 
 
CIF Nom contractista Adreça Import 

pendent 
Data 

G17714965 Fundació Televall C/ Major, 26 
17534 Ribes de Freser 

3.859,60 15/11/2011 

P1700059G Cein Ripollès C/ Juan Miró 2-4 Pol. 
Ind. Els Pintors 
17500 Ripoll 

2.153,58 22/11/2011 

B17930157 Plana Hurtós 
Enginyers, SLP 

Av. Bisaroques, 21 
17800 Olot 

3.068,00 13/12/2011 

 
Intervencions 
 
L’alcalde explica que des del Govern central s’obliga a presentar la relació de factures 
pendents de pagar per presentar, posteriorment, un pla d’ajust per contractar un posterior 
crèdit per pagar les factures pendents. 
 
Explica que l’Ajuntament té contractada una pòlissa, la qual encara no s’havia utilitzat. S’han 
utilitzat 54.000 euros de la pòlissa per pagar factures pendents, però no s’han pagat totes, a 
consell de l’interventor, amb l’objectiu de poder comunicar al Ministeri que hi ha algunes 
factures pendents. 

7. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ, TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 
2011, PRESENTAT PEL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS 
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Vist el compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data 31 
de desembre de 2011 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any, 
concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre de 2011, del qual es desprenen les dades 
següents: 
 

Conceptes Padrons i 
liquidacions 

Ingressos Baixes Pendent 
de 
cobrament 

Pendent anterior 31.12.10 14.061,14    

Total càrrecs a 31.12.11 259.029,84    

Ingrés en voluntària  231.602,28   

Ingrés en executiva  15.357,38   

Baixes   2.012,32  

Pendent en voluntària    4.251,33 

Pendent en executiva    19.867,67 

Sumes 273.090,98 246.959,66 2.012,32 24.119,00 

Interessos de demora                    256,47   

Recàrrecs d’apressament           1.737,21   

Costes  342,73   

     

Total ingressos a 31.12.11  249.296,07   

 
Vist l’informe d’intervenció al respecte; 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
1. Aprovar el Compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2011, presentat pel 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 
 
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, pel seu coneixement i als 
efectes adients. 
 
 
 
Votacions 
 
S’adopten els acords amb el vot favorable de tots els presents, que suposa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
8. ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i 
alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la 
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un 
procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir 
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions 
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
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El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que 
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços. 
 
L'Ajuntament de Llanars té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces 
per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de 
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la 
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les 
propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en 
un 20% fins l'any 2020, incrementar en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir que un 
20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
1. L’Ajuntament de Llanars fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta 
el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 
2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables. 
 
2. L’Ajuntament de Llanars es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en 
un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document 
respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de 
la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a 
seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es 
comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les 
Comarques Gironines. 
 
3. L’Ajuntament de Llanars es compromet també a elaborar un informe bianual per 
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de 
les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri 
oportú) en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa. 
 
4. Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
 
5. Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea 
(en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de Brusel·les (COMO) i a la 
Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la 
província que s’hi adhereixin. 
 
Intervencions 
 
L’alcalde explica que l’acord ve impulsat per la Diputació de Girona, ja que serà l’ens que 
coordinarà els ajuts d’estalvi energètic amb la Unió Europea. 
 
Votacions 
 
S’adopten els acords amb el vot favorable de tots els presents, que suposa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
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9. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS, GES I 
BISAURA, DE COL·LABORACIÓ AMB EL PUNT D’INFOENERGIA COMARCAL. 
 
L'associació Leader Ripollès Ges Bisaura té, entre els seus objectius, incentivar i oferir 
serveis ambientals que contribueixin a augmentar la qualitat de vida dels municipis de la 
comarca. 
 
Atès que aquesta associació ha detectat una deficiència en la gestió energètica des dels 
ajuntaments i, juntament amb el Consell Comarcal del Ripollès, preveu la creació del Punt 
d'Infoenergia Comarcal mitjançant el qual es duran a terme actuacions en matèria d'estalvi i 
eficiència energètica i renovables a nivell comarcal, es proposa la signatura d'un conveni 
que permeti dur a terme l'execució de treballs i actuacions relacionades amb l'estalvi i la 
eficiència energètica en els edificis i instal·lacions de l'Ajuntament. 
 
Vista la minuta de conveni que consta a l'expedient, 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni amb l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, i document 
annex, en els termes en què consten a l'expedient. 
 
SEGON.- Facultar a l'alcaldia per a la signatura del conveni i per a l'execució de la resta 
d'actuacions necessàries per a l'eficàcia d'aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a la intervenció. 
 
Votacions 
 
S’adopten els acords amb el vot favorable de tots els presents, que suposa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
10. DELEGACIÓ AL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS DE 
COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ  I RECAPTACIÓ DE  L’ IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
La complexitat de la gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals aconsella la 
utilització de fòrmules que permetin un eficaç i adequat exercici de les facultats esmentades. 
 
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 15 de gener de 2010, va aprovar la renovació 
de la delegació de facultats en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals 
i altres ingressos de dret públic, d’acord amb el contingut del Conveni de delegació de 
renovació de la delegació de funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i 
d’altres ingressos de dret públic i el seu annex, per ser exercides a través del Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès.  
Aquella delegació, acceptada i publicada en legal forma, no inclou la gestió, liquidació i 
recaptació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 11 

 

El conveni subscrit preveu que l’abast de la delegació podrà ser ampliada previ acord de 
l’òrgan municipal competent a l’efecte i la posterior acceptació per part  del Consell 
Comarcal del Ripollès i el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès. 
   
Atès el bon resultat de la tasca efectuada pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya 
Ripollès dels tributs que ja gestiona per delegació d’aquest Ajuntament, es considera 
convenient ampliar la delegació efectuada en el seu dia d’aquestes facultats i funcions, per 
tal d’incloure també les competències de gestió, liquidació i recaptació de l’ Impost sobre l’ 
increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
A aquests efectes s’ha redactat un nou Annex II al Conveni de delegació de competències ja 
subscrit, que obra en l’expedient. 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
Primer. Delegar a favor del Consell Comarcal del Ripollès les facultats de gestió, liquidació i 
recaptació de l’ Impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
d’acord amb el contingut del Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i 
recaptació de tributs locals ja subscrit i el nou annex 2 que s’aprova en la seva totalitat i que 
es transcriu literalment a continuació: 
 
“....” 
ANNEX 2 AL CONVENI DE L’AJUNTAMENT DE LLANARS DE RENOVACIÓ DE LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE 
TRIBUTS LOCALS. 
 
L’abast de la delegació es concreta en els tributs i ingressos de dret públic municipals que 
es detallen a continuació: 
 
AJUNTAMENT DE LLANARS 
 
A) GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA: 
 
Impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
S’inclouen també les mateixes facultats en relació a les liquidacions pendents d’efectuar 
d’acord amb l’ordenança fiscal vigent fins a la data. 
“....” 
 
Segon. Estendre la renovació de la delegació de competències prevista a l’apartat Primer, al 
“Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública creada a 
l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
Tercer. La present delegació de competències tindrà l’abast, el contingut, les condicions que 
s’estableixen en el present acord i la seva vigència serà coincident amb la del Conveni de 
delegació subscrit. 
 
Quart. Per a l’exercici de les facultats delegades al Consell i al Consorci s’atindran a 
l’Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a que estableix la Llei reguladora de 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 12 

 

les Hisendes Locals, així com a la normativa dictada en matèria de gestió i recaptació  
tributàries. 
 
Per poder exercir les funcions delegades en el present acord es percebran les 
compensacions econòmiques determinades al Conveni de delegació aprovat. Les quantitats 
a què aquestes donin lloc es retindran de les liquidacions practicades.    
 
Cinquè. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya Ripollès la publicació de la delegació acordada d’acord amb allò que determina la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre i l’article 7.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprovà el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de 
Recaptació Cerdanya - Ripollès, als efectes que per la seva part es procedeixi a l’acceptació 
expressa de la delegació aquí conferida i que així ho notifiquin a aquest Ajuntament, donant-
ne compte també de les publicacions oficials que han d’efectuar. 
 
Setè. Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester l’Alcalde perquè en nom i 
representació d’aquest Ajuntament formalitzi i signi l’Annex 2 al Conveni i també per signar 
quants documents siguin necessaris per tal de donar compliment i dur a terme els presents 
acords. 
 
Votacions 
 
S’adopten els acords amb el vot favorable de tots els presents, que suposa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
11. ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA  
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i 
el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, 
 
El ple, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, adopta els 
següents acords: 
 
1. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 
de desembre de 2011. 
 
2. Aprovar els  Estatuts que regulen l’Associació. 
 
3. Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords. 
 
4. Delegar en l’Alcalde o Regidor en qui delegui. per representar aquest Ajuntament davant 
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
5. Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.  
 
Votacions 
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S’adopten els acords amb el vot favorable de tots els presents, que suposa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
12. RECOLZAR L’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA, DE 13 DE FEBRER DE 
2012, SOBRE LA NECESITAT DE GARANTIR UN CABAL SUFICIENT AL RIU TER 
 
Vist l’acord adoptat per l’Ajuntament de Girona, en sessió celebrada el dia 13 de febrer de 
2012, pel qual  es sol·licita a la Generalitat de Catalunya que prengui les mesures 
necessàries per tal de garantir el cabal circulant pel riu Ter al seu pas per la ciutat de Girona. 
 
Atès que en el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, de data 22 de febrer de 2012, es 
va aprovar recolzar l’acord de plenari esmentat. 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
1. Recolzar l’acord de l’Ajuntament de Girona en tots els seus termes. 
 
2. Comunicar el nostre recolzament a l’Ajuntament de Girona, pel seu coneixement i als 
efectes adients. 
 
Votacions 
 
S’adopten els acords amb el vot favorable de tots els presents, que suposa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
13. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
a) L’alcalde explica: 
 
1.- S’ha celebrat una reunió amb la Diputació de Girona on se’ns ha posat en coneixement 
que, per acord entre Generalitat i Diputacions, aquestes últimes avançaran una part dels 
diners que deu la Generalitat als ajuntaments per afrontar problemes de liquidesa i a compte 
del fons de cooperació local. La previsió de pagament és d’entre els dies 15 i 21 d’abril. 
 
L’interventor explica que han arribat comentaris que la Generalitat podria pagar la resta de 
deutes pendents amb els ajuntaments a finals de juny. 
 
2.- Reunió Via Verda. Es va explicar que durant el termini d’exposició pública es van 
presentar al·legacions al projecte i sembla ser que aquestes s’acceptaran. A finals de juny 
es presentarà el projecte executiu que afectarà els trams Sant Joan de les Abadesses i 
Llanars i el projecte informatiu entre Llanars i Vilallonga de Ter o Setcases, si s’accepten les 
al·legacions presentades en aquest sentit. 
 
La previsió per a iniciar les actuacions és el 2014. L’alcalde afegeix que pot ser una bona 
oportunitat turística per la Vall. 
 
3.- Caldera de Biomassa. Fa un parell de mesos que funciona. Manca arreglar un tram de 
vorera. Les obres s’iniciaran el més aviat possible amb el bon temps. 
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4.- Camp de Tir. Les darreres ventades van provocar destrosses al Camp de Tir. S’ha parlat 
amb l’asseguradora i estem pendents de veure si ens cobriran els danys. Altrament, s’ha 
retirat la teulada existent per seguretat. 
 
El regidor Sr. Esteve Gardella pregunta si es deixarà tal com ja estava i qui respon de l’obra. 
 
L’alcalde respon que encara no s’ han plantejat si es deixarà igual. Estan pendents de la 
resposta de l’asseguradora. En quan a responsabilitats, ha estat per les inclemències 
meteorològiques. 
 
El regidor Sr. Llorenç Rigat explica que és un error de disseny, el qual ha provocat aquests 
danys. Les ventades s’han endut també les bigues. 
 
L’alcalde respon que davant les ventades sofertes no es pot saber si hi ha error de disseny. 
 
El regidor Sr. Llorenç Rigat explica que una prova de l’error del disseny és que les teules de 
la caseta no s’han mogut. 
 
14. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
- El regidor Sr. Llorenç Rigat explica: 
 
Hi ha pèrdues a la xarxa d’aigua que provoquen pèrdues d’uns 6.000 litres d’aigua al dia. 
 
L’alcalde respon que les pèrdues ja provenen de molts anys enrere. Hi ha una pèrdua 
continua, que ens mostren els gràfics analitzats, d’uns 6m3 però no es troba per on es perd 
l’aigua. S’han dut a terme actuacions sectoritzant la xarxa per trobar la fuita però no s’han 
obtingut resultats. La xarxa és gran. 
 
El regidor Llorenç Rigat explica que la gràfica mostra el cabal que surt del dipòsit però la 
pèrdua es produeix abans d’entrar al dipòsit. Afegeix que, per setmana santa, hi haurà 
problemes si no plou. 
 
L’alcalde respon que, si és abans de l’entrada al dipòsit, no en tenen dades. En cas que falta 
d’aigua s’utilitzaran els pous. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20:25 hores, de la 
qual, com a secretari, n’estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vistiplau, 
Esteve Costa i Sala 
Alcalde      El secretari 


