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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 6/2012 
Caràcter: Ordinària 
Dia:  21 de desembre de 2012 
Hora d’inici: 19.35 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 Surribas Xarlas 
 
S'excusa  
 
Esteve Gardella Burcet 
 
Assisteix, la senyora Remei Soldevila i Miranda, administrativa de l’Ajuntament i secretària 
delegada. 
 
Actua com a secretària de la sessió la senyora Míriam Garea i Gil, comissionada pel SAT del 
Consell Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de Llanars. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma a 
l’efecte de tractar el punt del següent: 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors 
2. Correspondència i despatx oficial 
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
4. Anul·lació de drets i obligacions reconegudes d’exercicis tancats  
5.  Proposta d’acord de l'Ajuntament de Llanars de modificació del termini d’execució del 
contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’electricitat destinat als ens locals de 
Catalunya adjudicat a la societat mercantil Unión Fenosa Comercial, SL (exp. 1/2009) 
6. Proposta d'aprovació de la transferència del servei d’assistència jurídica administrativa  i 
econòmica financera a Xaloc 
7. Moció en defensa del model d’escola catalana 
8. Seguiment de la gestió municipal 
9. Mocions, precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. APROVACIÓ D'ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 
 
Es proposa l’aprovació de les actes següents: 
 
Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de setembre de 2012 
Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 30 d'octubre de 2012 
 
Intervencions 
 
Previ a les votacions, el senyor alcalde cedeix la paraula a la senyora secretària, qui 
comenta que s'ha detectat un error en l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de 
setembre de 2012, concretament, en el punt 5 de l'ordre del dia d'aprovació de les 
ordenances fiscals per a l'any 2013. L'error material detectat afecta el coeficient a aplicar en 
l'impost de vehicles de tracció mecànica, i l'error afecta els imports reals de l'impost; per la 
qual cosa, es proposa la modificació de la redacció del punt 5 de l'ordre del dia d'aquella 
sessió plenària en el sentit següent: 
 
" A. Ordenança 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
S’aplicarà un coeficient de l’1,5405 % sobre les quotes mínimes fixades per la normativa 
vigent, el que representa un increment del 2,7 % respecte les quotes de l’any 2012, quedant 
el quadre de tarifes de la manera següent: 

 
POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLE TARIFES 

2013 

TURISMES  

DE MENYS DE 8 CAVALLS FISCALS 19,44 

DE 8 A 11,99 CAVALLS 52,50 

DE 12 A 15,99 CAVALLS 110,82 

DE 16 A 19,99 CAVALLS 138,04 

A PARTIR DE 20 CAVALLS 172,54 
 

AUTOBUSOS  

MENYS 21 PLACES 128,32 

DE 21 A 50 PLACES 182,76 

MÉS DE 51 PLACES 228,46 
  

CAMIONS  

DE MENYS DE 1000 KG. CÀRREGA ÚTIL 65,13 

DE 1000 A 2.999 KG. CÀRREGA ÚTIL 128,32 

DE 2.999 A 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL 182,76 

DE MÉS DE 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL 228,46 
  

TRACTORS  

MENYS 16 CAVALLS 27,22 

DE 16 A 25 CAVALLS 42,78 

MÉS DE 25 CAVALLS 128,32 
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REMOLCS I SEMIREMOLCS  

MENYS 1000 KG I MÉS 750 KG CARREGA UTIL 27,22 

DE 1000 KG A 2,999 CARREGA UTIL 42,78 

MÉS 2,999 KG CARREGA UTIL 128,32 
 

ALTRES VEHICLES  

CICLOMOTORS 6,81 

MOTOCICLETES FINS 125 CC 6,81 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 125 FINS A 250 CC 11,66 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 250 FINS A 500 CC 23,34 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 500 FINS A 1000 CC 46,66 

MOTOCICLETES DE MÉS DE 1000 CC 93,32 

 
Votació 
 
L'acta de la sessió ordinària de data 28 de setembre de 2012 s'aprova per unanimitat dels 
presents, amb l'esmena introduïda. 
 
L'acta de la sessió extraordinària del dia 30 d'octubre de 2012 s'aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte al ple de la correspondència més destacada des de l’última sessió plenària: 
 

791 17/09/12 Consell Comarcal 
del Ripollès 

Acceptació de l'encàrrec per la redacció dels Plans 
d'Acció Local PAES 

813 26/09/12 Consorci de 
Benestar Social del 
Ripollès 

Conveni amb l'Agència Catalana de l'habitatge pel 
servei Ofideute d'informació i assessorament a les 
famílies sobre el deute hipotecari 

852 10/10/12 Consell Comarcal 
del Ripollès 

Assignació de funcions de secretaria de l'Ajuntament. 

868 11/10/12 ICAEN Resolució de 04/10/12 revocació parcial de la 
subvenció atorgada segons Ordre ECF/393/2010-
Instal.lació de Biomassa  

925 29/10/12 Direcció General de 
Carreteres 

Aprovació definitiva de l'estudi informatiu i l'estudi 
d'impacte ambiental "Via ciclista del Ter. Tram Sant 
Joan de les Abadesses-Vilallonga de Ter" 

955 07/11/12 ICAEN Resolució de 29/10/12 de modificació de la revocació 
parcial de la subvenció atorgada segons Ordre 
ECF/393/2010-Instal.lació de Biomassa 

962 08/11/12 Direcció General de 
Joventut 

Recordatori de la necessitat de comunicació de les 
activitats d'educació en el lleure amb menors de 18 
anys 

974 09/11/12 Tribunal Superior de 
Justícia de 
Catalunya 

Requeriment d'inici dels tràmits de nomenament de 
Jutge de Pau Titular 

1015 23/11/12 Vallter 2000 Informació d'acords de la Junta General d'Accionistes 
de 12/11/12 

1044 03/12/12 Institut Nacional 
d'Estadística 

Comunicació de la proposta de població de Llanars a 
1 de gener de 2012 (534 habitants) 
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Intervenció 
 
El senyor alcalde informa que la resolució de l'ICAEN de revocació parcial de la subvenció 
atorgada per la Instal·lació de la Biomassa, s'ha modificat parcialment, en quant a la quantia 
a revocar, després que l'ajuntament presentés unes al·legacions al respecte. Finalment, la 
quantia revocada és molt inferior a la resolució inicial, ja que l'ajuntament ha pogut justificar 
la total despesa real de la Instal·lació de la Biomassa. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 

18/09/12 LLO-022-Construcció d'un habitatge unifamiliar al Passeig del Quintà, 15 

18/09/12 
Pròrroga de la llicència d'obres LLO-2011024 - rehabilitació de la coberta del 
mas el Fort 

20/09/12 
LLO-026-Tancar una obertura a la planta primera de la granja de la carretera de 
Feitús  

28/09/12 Retorn al SOC de la subvenció atorgada en concepte de formació 

28/09/12 Transferència de crèdit entre partides del pressupost 2012 

02/10/12 Ajut Flama del Canigó 

04/10/12 Autorització d'ús del Camp de Tir 

09/10/12 Primera ocupació de l'habitatge al carrer Serrat del Morer, 4 

11/10/12 
LLO-015-Reforma d'un bany i construcció d'un nou bany a la casa del Solà 
d'Avall 

11/10/12 LLO-027-Pintar la façana de l'edifici del carrer Roser, 1 

18/10/12 
Primera ocupació de l'habitatge situat a la segona planta de l’edifici del Passeig 
del Palancó, 12 

25/10/12 LLO-029-Construcció d'un cobert agrícola a la finca del Mas Reixach 

26/10/12 Autorització d'ús del Camp de Tir 

06/11/12 LLO-028-Rehabilitar piscina a la finca de la Rossa 

08/11/12 
LLO-030-Enrajolar bany i cuina i fer les instal·lacions de llum i aigua al Paratge 
la Rossa, 4-B 

08/11/12 
Sol·licitud d'una subvenció per a la Sala de Lectura de l'edifici municipal de la 
Cooperativa 

15/11/12 Aprovació de la 1a certificació de l'obra de Millora de l'accés del carrer Morer 

20/11/12 Ajut al finançament de despeses del curs 2012/2013 

20/11/12 Incoació d'anul·lació de drets i obligacions reconegudes d'exercicis tancats 

29/11/12 
Autorització d'activitat de venda de flors "Nadales" durant les festes de la 
Constitució i la Puríssima 

29/11/12 Subvenció per activitats extraescolars del curs 2012-13 

03/12/12 Aprovació de la 2a certificació de l'obra de Millora de l'accés del carrer Morer 

04/12/12 LLO-031-reforma de la cuina al C/. Roser, 1 

04/12/12 LLO-032-Reparació d'esquerdes de la cambra d'aigües de la central elèctrica 

El Ple es dóna per assabentat. 
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4. ANUL·LACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS RECONEGUDES D’EXERCICIS TANCATS 

Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària d’aquest 
ajuntament, cal establir si els drets i les obligacions reconegudes procedents d’exercicis 
anteriors que resten pendents de cobrament i pagament són efectivament exigibles 
actualment. 

Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 de novembre de 2012 s’inicià l’expedient per a 
l’aprovació i comptabilització de baixes de drets i d’obligacions reconegudes en exercicis 
anteriors, pendents de cobrament i pagament, respectivament. 

L’interventor ha emès un informe favorable en data 4 de desembre d’enguany, i per Decret 
de l’Alcaldia de la mateixa data, s’han proposat les baixes a aprovar. 

Per tot això, es proposa al plenari l’adopció del següent acord: 

1. Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament i dels drets 
reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de pressupostos 
tancats. El detall individualitzat de les baixes figura a l’annex del present acord, del 
qual en forma part integrant. 

2. Dur a terme els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de les 
obligacions i drets indicats. 

3. Exposar al públic pel termini de vint dies, d’acord amb l’article 86 de la Llei 30/1992, 
amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, el present expedient i 
considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant 
l'esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions. 

4. Comunicar a Intervenció i Tresoreria aquest acord, per a la seva constància. 
5.  

ANNEX A LA PROPOSTA 
SOBRE ANUL·LACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS RECONEGUDES  

D’EXERCICIS TANCATS 

1. Modificació negativa del saldo inicial de les obligacions reconegudes d’exercicis 
tancats: 

 

Obligació 

N.I.F. Raó social tercer N. Fra. D. Fra. Import 

2005000813 VILALLONA  
AJUNTAMENT DE 
VILALLONGA DE TER 

    5.894,44 

2006000629 F17128109  
SAT SANT ANTONI 
MIRANDA 

1074 20/06/2006 54,39 

2007000479 B82846817  
ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SL 

H1701N0023 09/08/2007 70,66 

2007000864 P6700004B 
CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLES 

AGENDA 21 
2007 

31/12/2007 981,00 

2007000866 P6700004B CONSELL COMARCAL 12/07 31/12/2007 472,10 
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DEL RIPOLLES 

2007000868 P6700004B 
CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLES 

1207 31/12/2007 394,60 

2008000682 43626081A 
MIQUEL GRIFELL I 
SUAREZ 

416 21/01/2008 323,00 

2008000760 F17128109  
SAT SANT ANTONI 
MIRANDA 

1074 20/06/2008 54,39 

2009000381 P0800158H CONGIAC 20090502 11/05/2009 10.769,61 

2009001080 P6700004B 
CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLES 

CONVENI 
GOSSOS 

07/10/2009 1,75 

2009001190 H17536889 
CP FONT D'EN RAFEL, 
21 

21-2008-09 31/12/2009 488,90 

2010000170 A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA, SA 

TA3EJ0579611 04/03/2010 -15,41 

2010000245 B17661356 TERVALSIT, SL 010/041 30/03/2010 1.106,28 

2010000317 A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA, SA 

TA3E50602376 19/04/2010 -1,57 

2010000318 A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA, SA 

TA3E50576445 19/04/2010 -51,81 

2010000319 A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA, SA 

TA3E50600540 19/04/2010 -1,99 

2011000099 P1700000A  
DIPUTACIO DE 
GIRONA 

CN/1121 07/02/2011 111,50 

2011000959 Q2866001G 
CREU ROJA VALL DE 
CAMPRODON 

NRS 426 20/05/2011 1.000,00 

Total: 21.651,84 

2. Modificació negativa del saldo inicial dels drets reconeguts d’exercicis tancats: 

 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

CONCEPTE TERCER IMPORT 

1994,1,112 Impost sobre Bens Immobles Deutors varis 36,53 
1998,1,351 Contribucions especials Pere Solà Guillamet 4.072,21 
2001,1,319 Nínxols cementirri 2001 Deutors varis 78,73 

2001,1,78 
Contribucions especials 
(Faroles) 

Propietaris Urb. les 
saletes 

901,55 

2002,1,290 ICIO Pilar Masmitjà Castells 12,02 
2002,1,319 ICIO Alejandra Bedos Beleta 12,02 
2002,1,319 Nínxols cementirri 2002 Deutors varis 80,00 
2003,1,113 IBI URBANA Deutors varis 35,02 
2003,1,319 Nínxols cementriri 2003 Deutors varis 74,00 
2003,1,322 Padró aigua consum 3t'02 Deutors varis 13,76 
2003,1,322 Padró aigua consum 4T'02 Deutors varis 12,04 
2003,1,322 Padró aigua consum 3t'03 Deutors varis 22,07 
2003,1,322 Padró aigua consum 4T'04 Deutors varis 20,06 
2004,1,112 IBI RUSTICA Deutors varis 18,39 
2004,1,113 IBI URBANA Deutors varis 85,30 
2004,1,116 PLUSVÀLUES Enric Muñoz Miller 65,42 
2004,1,319 Nínxols cementiri 2004 Deutors varis 68,00 
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2004,1,322 
Llicències - Substitutció 
arquetes 

Salvador Bertran 158,90 

2004,1,322 Llicències - Conexió aigua Antonio Ramal Gomez 191,74 
2004,1,322 Llicències - Conexió aigua Núria Cruz samuel 191,74 
2004,1,322 Llicències - Conexió aigua Marc Suier Garriga 191,74 
2004,1,322 Llicències - Conexió aigua Dolors Iranzo Pertegal 191,74 
2005,1,112 IBI RUSTICA Deutors varis 86,08 
2005,1,290 ICIO  Costa Brava 2003, SL 11.619,31 
2005,1,319 Altres serveis prestats Deutors varis 389,00 
2005,1,322 Llicències Deutors varis 2.069,87 
2005,1,322 Padro aigua 1T/05 Deutors varis 8,56 
2006,1,112 IBI RUSTICA Deutors varis 67,52 
2006,1,116 ICIO Ana M Basco 37,44 
2006,1,3 Taxes Gas Nartural 1,48 
2006,1,319 Llicencia obres Ana M Basco 20,00 
2006,1,319 Llicència Jordi Cano Vacas 60,00 
2006,1,319 Nínxols 2006 Deutors varis 60,00 
2006,1,322 Llicència Jordi Font Segura 196,49 
2006,1,322 Padro escombreries Deutors varis 44,01 
2006,1,322 Padro aigua 1T/06 Deutors varis 17,12 
2006,1,322 Padró aigua 2T/06 Deutors varis 8,36 
2006,1,322 Padro aigua 3T/06 Deutors varis 17,10 
2006,1,322 Padro aigua 4T/06 Deutors varis 17,10 
2007,1,112 IBI RUSTICA Deutors varis 73,28 
2007,1,115 IVTM Deutors varis 140,29 
2007,1,290 ICIO LL0. 2007049 Hotel Grevol SL  2.250,81 
2007,1,319 Nínxols cementiri 2007 Deutors varis 53,00 
2007,1,322 Padró escombreries Deutors varis 45,33 
2008,1,113 IBI URBANA Deutors varis 111,17 
2008,1,290 ICIO Moral Ventura Ardanuy 738,42 

2008,1,290 ICIO 
Pere Alavau 
Bonamaisso 

27,50 

2008,1,290 ICIO Deutors varis 24,13 
2008,1,319 Altres taxes LLO Jaume soler Beguda 24,00 
2008,1,319 Altres taxes LLO Moral Ventura Ardanuy 67,13 

2008,1,319 Altres taxes LLO 
Pere Alavau 
Bonamaisso 

24,00 

2008,1,319 Altres taxes LLO Deutors varis 24,00 
2008,1,319 Nínxols cementiri 2008 Deutors varis 48,00 
2008,1,322 Padro aigua/canon 3T07 Deutors varis 27,60 
2008,1,322 Padro aigua/canon 1T08 Deutors varis 157,73 
2008,1,322 Padro aigua/canon 2T09 Deutors varis 139,10 

2008,1,322 Padro aigua 3T/08 Deutors varis 18,38 

2008,1,322 Padro aigua 4T/08 Deutors varis 9,49 

2009,1,113 IBI URBANA Deutors varis 626,41 

2009,1,450 Subvencions corrents Generalitat de Catalunya 2.000,00 

2010,1,45080 Subvencions corrents Generalitat de Catalunya 3.500,00 

2011,1,75083 Subvencions de capital ICAEN 5.892,55 

TOTAL 37.274,74 
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Votació 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels assistents. 
 
5. PROPOSTA D’ACORD DE L'AJUNTAMENT DE LLANARS DE MODIFICACIÓ DEL 
TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA 
ADJUDICAT A LA SOCIETAT MERCANTIL UNIÓN FENOSA COMERCIAL, SL (Exp. 
1/2009) 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer. El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar definitivament el subministrament d’electricitat, destinat 
a les entitats locals membres del Consorci (Exp. 1/2009), a l’empresa Unión Fenosa 
Comercial, SL amb la relació de preus unitaris que figuren en Annex de l’esmentat acord, 
havent-se formalitzat el corresponent contracte amb l’empresa adjudicatària en data 17 de 
juny de 2010 amb una durada inicial de divuit mesos, des de l’1 de juliol de 2010 fins el 31 
de desembre de 2011. 
 
Segon. En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, d’acord amb les previsions establertes en la clàusula setena del 
Plec de clàusules administratives de l’Acord marc, va aprovar la seva pròrroga pel període 
de dotze mesos, fins el 31 de desembre de 2012, havent realitzat les parts la seva signatura 
en data 14 de novembre de 2011.    
 
Tercer. En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar per motiu d’interès públic la  modificació del termini 
d’execució de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya (expedient 
1/2009) adjudicat definitivament a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en data 16 de juny 
de 2010 i prorrogat en data 25 d’octubre de 2011 fins el 31 de desembre de 2012 amb 
l’ampliació de la seva durada pel període que comprèn des de l’1 de gener al 31 de març de 
2013, modificació que es va formalitzar entre les parts en data 16 de novembre de 2012. 
 
Quart. Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 el la Comissió Executiva del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules administratives particular 
per a la licitació d’un Acord marc pel subministrament d’electricitat i gas natural pel proper 
any 2013, amb vigència des de l’1 d’abril d’aquest any, amb durada d’un any, fins el 31 de 
març de 2014,  prorrogable de mutu acord entre les parts fins a tres més. En la part 
expositiva d’aquest acord  es preveu un calendari de licitació que finalitzarà amb 
l’adjudicació i formalització de l’Acord marc i licitació de la subhasta electrònica  dins del 
proper mes de gener de 2013.  
 
Cinquè..  En data 19 de juliol de 2010 aquest ajuntament va aprovar l’adhesió a l’Acord 
marc de subministrament d’electricitat, expedient 1/2009,  adjudicat pel  Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL havent ratificat aquesta 
adhesió pel que fa a la pròrroga de l`esmentat Acord marc en data 16 de desembre de 2011 
 
Sisè. En data 22 de novembre de 2012 s’emeten informes jurídics i  fiscal favorables per 
part dels serveis jurídics de Secretaria i econòmics-financers d’Intervenció  d’aquest 
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Ajuntament sobre la proposta de modificació del termini d’execució del contracte derivat de 
subministrament d’electricitat destinat a les entitats locals membres del Consorci (Exp. 
1/2009), adjudicat a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en els termes i requisits de 
procediment establerts en l’esmentat informe pel que fa a la formalització en document 
contractual de la modificació del seu termini d’execució pel període que va des de l’1 de 
gener a 31 de març de 2013 i a l’adhesió d’aquesta entitat al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local pel que fa a l’execució d’aquesta modificació. 
 
Així mateix en els esmentats informes consta també el caràcter favorable de tots ells sobre 
l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb destinació 
als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en 
l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya mitjançant 
la signatura del corresponent conveni de col·laboració.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer. Disposició transitòria setena de la Llei 2/2011, de 4 de març,  d’Economia 
Sostenible (d’ara en endavant LES), en la què s’assenyala que els contractes administratius 
regulats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara en 
endavant LCSP) que hagin estat adjudicats amb anterioritat a  l’entrada en vigor de la LES, 
el 6 de març de 2011, es regiran en quan els seus efectes, compliment i extinció, inclosa la 
durada i règim de prorrogues, per la normativa anterior. 
 
Segon. Articles 195 i 202 LCSP, sobre la modificació del contracte per motius d’interès 
públic i procediment de tramitació i 272 i 275, pel que fa al límit màxim del percentatge de 
modificació dels contractes de subministrament d’obligatòria acceptació pel contractista, el 
20 % del preu del contracte.  
 
Tercer. Articles 140 i 202 de la LCSP pel que fa la formalització de la modificació del 
contracte mitjançant la signatura dels corresponents documents contractuals per les parts 
del contracte. 
 
Quart. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de contractació 
centralitzada de les Entitats locals. 
 
Cinquè. La clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars del 
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local  (Exp. 1/2009), què preveu la modificació de l’Acord marc i dels 
seus contractes derivats. 
 
Sisè. La clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars del 
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la revisió de preus de l’Acord marc i dels 
seus contractes derivats. 
 
Setè. Article 22.2 de la Llei 7/1985, de 28 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 
article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 2 d'abril, que aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que regula les competències del Ple. 
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Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment es proposa a aquest Ajuntament l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc d’electricitat 
destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat per l'Ajuntament de 
Llanars a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en data 16 de desembre de 2011 pel 
període que va des de l’1 de gener al 31 de març de 2013, d’acord amb les condicions 
econòmiques, amb els preus actuals revisats amb l’IPC interanual novembre 2011-
novembre 2012, i relació de CUPS que figuren a l’annex.  
 
SEGON. Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tramitat 
com expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.  
 
TERCER. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada 
que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories 
d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament 
Local de Catalunya. 
 
QUART. Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL com 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
CINQUÈ. Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
Votació 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels assistents. 
 
6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA ADMINISTRATIVA  I ECONÒMICA FINANCERA A XALOC 
 
Antecedents de fet: 
 
La situació de crisi econòmica que s’arrossega des de fa anys ha 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 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 81 

 

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: 
 
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’assistència 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 l'adopció dels següents ACORDS: 
 
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. 
 
Votació 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels assitents. 
 
7. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA 
 
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), 
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics per 
part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model 
d’immersió lingüística a Catalunya. 
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a l’assignatura 
de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la Sentència del 
Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte 
d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya.  
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en 
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un model 
educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de 
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coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els 
resultats de les proves d’avaluació efectuades.  
 
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera 
decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat 
d’oportunitats en una societat cohesionada. 
 
Pels motius exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la 
Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
 
Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la 
defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que 
porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.  
 
Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que està 
en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, 
assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà. 
Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes. 
 
Votació 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
8. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
8.1.Recollida i tractament residus: el senyor alcalde explica que s'han fet vàries reunions 
al Consell comarcal per parlar-ne de com es gestionarà el tema de la recollida i tractament 
de residus, ja que Ripoll i Campdevànol volien que es comptessin les despeses per serveis 
prestats i no per tones. Després de diverses reunions, de moment, per al 2013 es farà 
igualment per tones, però el tema no està resolt i se n'ha de continuar parlant, per intentar 
trobar una solució. Els municipis petits hi estan en contra de què es comptin les despeses 
per serveis prestats. 
 
8.2.PUOSC: el senyor alcalde informa que ha sortit el nou PUOSC i que l'ajuntament pretén 
fer les reformes necessàries a la sala de ball, per tal d'adaptar-la a la normativa actual. Per 
poder-ho fer, s'està negociant amb els membres de l'associació que es cedeix l'ús de l'edifici 
a l'ajuntament, ja que això és totalment necessari perquè l'ajuntament hi pugui invertir i fer 
les reformes pertinents. Ja s'ha fet una reunió amb els membres de l'associació per 
començar a parlar del conveni que s'hauria de signar, i si finalment fan la cessió d'ús 
s'intentarà incloure aquesta actuació al nou PUOSC. 
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A preguntes del senyor regidor Llorenç Rigat, el senyor alcalde respon que a l'edificació es 
farien les accions necessàries per tal d'adaptar l'edifici a la normativa actual, pel que fa, 
sobretot, a seguretat, normativa contra incendis, adaptació per discapacitats, etc. 
 
El senyor alcalde diu que l'important ara és tenir la cessió d'ús i després veure quines 
actuacions es poden fer. 
 
8.3. Vallter: el senyor alcalde informa que amb els canvis que s'ha produït a Vallter 
s'amortitzaran les accions de l'ajuntament, que de fet eren molt poques, a no ser que es 
vulgui fer una aportació. S'està parlant entre tots els ajuntaments de la Vall, excepte 
Setcases que tenen les seves pròpies condicions, de fer una aportació simbòlica i d'aquesta 
manera poder tenir dret a assistir a les juntes i tenir informació. Ara es reunirà la 
Mancomunitat i es parlarà del tema. Tots els membres assistents hi estan d'acord en què es 
faci aquesta aportació simbòlica. 
 
9. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
No se'n formulen. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20.25 hores, de la 
qual, com a secretària, n’estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vistiplau, 
Esteve Costa i Sala     La secretària 
Alcalde      Miriam Garea i Gil 
 


