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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 5/2012 
Caràcter: Extraordinària 
Dia:  30 d’octubre de 2012 
Hora d’inici: 18:30 hores 
Hora d’acabament: 19:00 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS            
 
Alcalde president 
 
Esteve Costa Sala 
 
Regidors 
 
Rosa Gardell Palol 
Jordi Llongarriu Canal 
Joan Fontdecaba Torrent 
Esteve Gardella Burcet 
 
EXCUSA 
 
Llorenç Rigat i Morera 
Esteve Surribas Xarles 
 
Assisteix el Sr. Manel Vázquez i Díaz, interventor delegat pel SAT del Consell 
Comarcal a l’Ajuntament de Llanars. 
 
Actua com a secretària de la sessió la senyora Remei Soldevila i Miranda, secretària 
delegada pel SAT comarcal per 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 els punts del següent: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.Sorteig i designació dels membres de la Mesa electoral per a les eleccions al 
Parlament de Catalunya 2012  
2. Retenció de crèdit corresponent a la retenció de la paga extraordinària de Nadal del 
personal de l'ajuntament 
3.Transferència de crèdit 2/2012 
4.Acceptació de les ajudes i normativa del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 
2012 pel finançament de l'obra d'abastament de la zona d'Espinalba 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

El senyor alcalde declara oberta la sessió i a continuació es procedeix al debat i 
votació dels punts inclosos a l’ordre del dia. 
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1. SORTEIG I DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A 
LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2012 
 
El termini per efectuar el sorteig i designació dels membres de les meses per a les 
eleccions al Parlament de Catalunya 2012 va del 27 octubre fins el 31 d'octubre de 
2012. 
 
Atès que a aquest efecte l'Institut Nacional d'Estadística ha facilitat l'aplicació 
anomenada CONOCE, que permet l'obtenció del recompte de meses i electors per 
grau d'escolaritat i tipus de cens així com la realització del corresponent sorteig. 
 
Vist el resultat generat per l'aplicació informàtica de referència 
 
Es proposa el Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Designar que els membres de la mesa electoral única de Llanars per  a les 
Eleccions Generals 2011, seran els següents: 
 
SECCIÓ 1 MESA ÚNICA 
 
President/a:   Montserrat Muñoz Casadevall 
Primer Vocal:   Lourdes Medina Macias 
Segon Vocal:   Immaculada Espasa Rey 
Primer suplent President/a:   Maria Pilar Munell Sanchez 
Segon suplent President/a:   Amadeo Rosell Marti 
Primer suplent primer Vocal:   Maria Lobelles Baldon 
Segon suplent primer Vocal:   Andres Guillamet Vidal 
Primer suplent segon Vocal:   Sandra Patricia Lopez Gomez 
Segon suplent segon Vocal:   Josep Horta Nin 
 
Segon.- Comunicar a la Junta Electoral de Zona aquesta designació als efectes 
oportuns. 
 
 
2. RETENCIÓ DE CRÈDIT CORRESPONENT A LA RETENCIÓ DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE NADAL DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 

L’apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE 168, de 14-7-
2012) disposa que a l’any 2012 el personal del sector públic definit en l’article 22.1 de 
la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, veurà reduïdes les 
seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de desembre 
com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga 
addicional de complement específic o pagues extraordinàries equivalents a dit mes. 

L’apartat 4 del mateix article disposa que les quantitats derivades de la supressió de la 
paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues 
addicionals equivalents, es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a 
plans de pensions o contractes d’assegurança col.lectiva que incloguin la cobertura de 
la contingència de jubilació, amb subjecció a allò establert en la Llei Orgànica 2/2012,  
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d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es 
determini en les corresponents lleis de pressupostos. 

Atès la modificació de data 23 d’octubre de 2012, de la nota informativa de 5 de 
setembre de 2012, relativa a la aplicació per les entitats locals del que disposa els 
artícles 2 del Real Decrer-Llei 20/2012, de mesures per a garantitzar l’estabilitat 
pressupostària i de foment de lal competitivitat, i l’article 22 de la Llei 2/2012, de 
pressupostos generals de l’Estat pel present exercici, on s’estableix que l’obligació de 
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurances col·lectives en 
el futur, quan es verifiquen els dos requisits següents: 

 Que ho permeti el compliment dels objectius previstos en la Llei Orgànica 
2/2012, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

 Que així s’estableixi en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat. 

Amb la finalitat de declarar com no disponibles aquests crèdits, la immobilització i destí 
dels quals ha establert la Llei, les entitats locals han de dictar -per l’import  
corresponent- el preceptiu acord de no disponibilitat, de conformitat amb allò que fixa 
l’article 33 de Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual: 

“1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza la 
totalitat o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-lo com no 
susceptible d’utilització. 

2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul.lació del crèdit, però amb càrrec 
al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despesa ni 
transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici 
següent. 

3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició 
a disponible, al Ple de l’entitat.” 

Vist l’informe de la Intervenció de data 19 d’octubre de 2012 emès al respecte; 
 
El ple adopta els següents acords: 

Primer.- Declarar la no disponibilitat de crèdits en el Pressupost de la corporació 
municipal per a l’exercici de 2012, per un import de 4.547,31 € d’acord amb el detall 
individualitzat que consta en l’informe de la Intervenció i que figura en l’expedient 
tramitat a l’efecte. 

Segon.- La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul.lació del crèdit, però amb 
càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despesa 
ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici 
següent.  
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Tercer.- Donar compte del present acord a la Intervenció perquè procedeixi a efectuar 
els preceptius assentaments comptables. 

Votacions 

La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents 
 
 
3. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 2/2012 

Atès que, en data 18 d'octubre 2012, l’alcalde de Llanars va incoar l’expedient núm. 
2/2012 de modificació del Pressupost per a l’exercici 2012. 

Atès que han emès informes favorables del interventor i del secretari de l’Ajuntament. 

La tramitació i aprovació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’art. 162 i 
següents del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març i l’article 47 de la LBRL, 

El Ple adopta l’acord següent:  

1. Aprovar l’expedient de transferència de crèdit, en la forma i el contingut que es 
detalla en l’annex d’aquesta proposta, de la qual forma part integrant. 

2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anuncis 
en el BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions 
i suggeriments. 

3. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, 
quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2005, de 5 de març. 

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. 

 

ANNEX A L’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012 

- EXP. NÚM. 2/2012 DE TRANSFERENCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIÓNS 
PRESSUPOSTÀRIES EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LLANARS PER 
A 2012 – 
 
1. FINANÇAMENT QUE S’UTILITZA: 
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Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Consignació 

actual 
Modificació 

Consignació 
final 

2012 1,231,16000 Seguretat Social 30,669,41€ -7,100,00 € 23,569,51€ 

  TOTAL 30,669,41€ -7,100,00 € 23,569,51€ 

 
2.A. SUPLEMENTS DE CRÈDITS QUE S’ACORDEN: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Consignació 

actual 
Modificació 

Consignació 
final 

2012 1.011.91300 Amortització préstecs 22.000,00 € 7,100,00 € 28.100,00 € 

  TOTAL 22.000,00 € 7,100,00 € 28.100,00 € 

Votacions 

La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents 
 
4. ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I NORMATIVA DEL PLA ÚNIC D'OBRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA 2012 PEL FINANÇAMENT DE L'OBRA  
D'ABASTAMENT DE LA ZONA D'ESPINALBA 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Llanars de 15 de juny de 2012 es va aprovar  
definitivament el Projecte d’Abastament d’aigua al nucli d’Espinalba de Llanars, 
redactat per l’Enginyera Sra. Mireia Félix Castellanos, del Consorci per a la Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), per import de 176.677,06 €, IVA inclòs. 
 
En sessió del ple de l'ajuntament de Llanars de 28 de setembre de 2012 es va acordar 
l'aprovació dels convenis de mutu acord amb els propietaris afectats per les obres del 
projecte d'abastament d'Espinalba. 
 
En la mateixa sessió del Ple de l'Ajuntament de 28 de setembre de 2012 es va acordar 
l'actualització en el Pla d'Obres i serveis de Catalunya de les dades econòmiques del 
pressupost del projecte en qüestió, en el sentit d'actualitzar les dades del pressupost 
d'acord al projecte aprovat definitivament i amb actualització també del tipus d'IVA al 
vigent del 21%, resultant un pressupost per contracte amb IVA inclòs de 181.168,85 €. 
 
Vist l'informe d'intervenció en relació a suficiència de consignació pressupostària per 
atendre el finançament d'aquesta actuació, a la partides  2012.1.151.61120, per import 
de 177.000,00 euros i a la partida 2012.1.151.61100, per import de 4.168,85 euros. 
 
Atès que l'obra d'abastament de la zona d'Espinalba està inclosa al  Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya 2012, aprovat per acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, amb una 
atribució de subvenció de 149.582,32, dins del Programa General. 
 
D'acord al que estableixen les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya per al període 2008-2012, aprovades per Decret 101/2008, de 6 de maig, el 
DL 2/2003, De 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LMRLC i les disposicions 
concordants,  
 
El Ple adopta els següents acords: 
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Primer. Acceptar les ajudes incloses en el programa esmentat per finançar l'obra 
descrita. 
 
Segon. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè 
les obres s'executin amb normalitat i designar com a directora facultativa de les obres 
l'Enginyera Sra. Mireia Félix i Castellanos, tècnica del Consorci per a la Gestió Integral 
d'Aigües de Catalunya (CONGIAC) 
 
Tercer. Adquirir el compromís de solucionar, al nostre càrrec exclusiu, qualsevol 
incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la seva execució. 
   
Quart. Manifestar que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s'ha sotmès 
a la tramitació reglamentària i , s'ha aprovat amb caràcter definitiu 
 
Cinquè. Manifestar que de conformitat amb l'informe d'intervenció, en les partides 
pressupostàries 2012.1.151.61120, per import de 177.000,00 euros, i a la partida 
2012.1.151.61100, per import de 4.168,85 euros, ambdues corresponents a l'exercici 
2012, hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d'aquesta actuació: 
 
Sisé. Comunicar als presents acords al Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya pel seu coneixement i als efectes adients. 

Votacions 

La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 19:00 hores, de 
la qual, com a secretari, n’estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde 
 
 
 
Vistiplau,      La secretària, 
Esteve Costa i Sala     PD del SAT del CCR 
Alcalde  


