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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 1/2013 
Caràcter: Extraordinària 
Dia:  21 de febrer de 2013 
Hora d’inici: 19.35 hores 
Hora d’acabament: 21.00 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 
Esteve Gardella Burcet 
 
 
Assisteixen, la senyora Remei Soldevila i Miranda, administrativa de l’Ajuntament i secretària 
delegada; i 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 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 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.Proposta d'aprovació de la sol·licitud d’inclusió d’obres a la convocatòria del  Pla Únic 
d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) quadrienni 2013 - 2016   
6.Proposta de nomenament de jutge de pau titular 
7.Proposta d'adhesió i suport a la moció de rebuig a la investigació d'hidrocarburs mitjançant 
fracturació hidràulica aprovada per l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de 20 de 
desembre de 2012 
8.Proposta d'aprovació prèvia del projecte d'interès públic en sòl no urbanitzable anomenat 
projecte de construcció d'un magatzem d’estella forestal 
9.Donar compte de la liquidació del pressupost de 2012 
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10.Donar compte del compliment d’estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost 
de 2012 
11.Destinació del resultat pressupostari ajustat en termes SEC 95 de la liquidació del 
pressupost 2012 
12.Aprovació del compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2012, presentat pel 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès 
13.Modificació del pressupost 1/2013: concessió de crèdit extraordinari del pressupost del 
2013 
14 Proposta aprovació conveni de cessió d’ús de la Sala polivalent entre l’ajuntament i la 
Societat Joventut Llanarenca 
15.Proposta d'adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya 
16.Acord de no celebració de la sessió plenària ordinària del mes de març de 2013 
17. Seguiment de la gestió municipal 
18.Mocions, precs i preguntes 
 
Abans de finalitzar el Ple s'incorpora per urgència un nou punt a l'ordre del dia, que és el 
següent: 
 
19.Proposta d'aprovació de la sol·licitud a la Direcció General de Cadastre de l'aplicació de 
Coeficients per a l'any 2014 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El senyor alcalde declara oberta la sessió i es a continuació es procedeix al debat i votació 
dels punts inclosos a l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es proposa al Ple l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 21 de 
desembre de 2012 
 
Intervencions 
 
Abans de sotmetre l'acta a votació el senyor alcalde proposa deixar l'aprovació de l'acta del 
dia 21 de desembre de 2012 sobre la taula i aprovar-la en la propera sessió plenària, atès 
que per un error tècnic l'acta no es va adjuntar com a document en la convocatòria 
d'aquesta sessió. 
 
La resta de membres de la Corporació hi estan d'acord en deixar la seva aprovació per la 
propera sessió plenària. 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte al ple de la correspondència més destacada des de l’última sessió plenària: 
 

  EXERCICI 2012  

1079 12/12/12 GIACSA Comunicació del nou delegat del Servei 
d'abastament d'aigua (Fredi Puig) i la seva 
substituta (Fina Jo) 
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  EXERCICI 2013  

0005 02/01/13 Ajuntament de 
Ripoll 

Moció de rebuig a la proposta de llei educativa 
del govern espanyol 

0006 02/01/13 Ajuntament de 
Ripoll 

Moció de rebuig a la investigació d'hidrocarburs 
mitjançant fracturació hidràulica 

0009 03/01/13 Diputació de 
Girona 

Informe de Gestió del Servei Local de 
Teleassistència al municipi de Llanars 

0011 03/01/13 Consell Comarcal 
del Ripollès 

Acord relatiu a la supressió del servei 
d'assistència jurídica administrativa i econòmica 
financera i transferència a la Xarxa Local de 
Municipis (XALOC) 

0012 08/01/13 Diputació de 
Girona 

Informació sobre la convocatòria del PUOSC 
2013-2016 

0030 09/01/13 Consell Comarcal 
del Ripollès 

Acord de donar suport a la Moció de 
l'Ajuntament de Llanars reclamant la finalització 
de les obres dels col·lectors en alta 

0045 11/01/13 Ajuntament de 
Vilallonga de Ter 

Moció en defensa del model d'escola catalana 

0051 14/01/13 Direcció General 
del Medi Natural i 
Biodiversitat 

Resolució de 15/12/12 d'aprovació del pla Tècnic 
de Gestió i millora forestal de la finca Espinalba 

0104 30/01/13 Ajuntament de 
Camprodon 

Moció per a la construcció de la torre de 
telecomunicacions de Coll de Bucs 

0154 14/02/13 Departament de 
Governació i 
Relacions 
Institucionals 

Informe favorable del projecte d'Abastament 
d'Espinalba per part del Servei de Prevenció, 
extinció d'incendis i salvaments 

    
Els membres de la Corporació es donen per assabentats. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 

19/12/12 LLO-035-Millores a les escomeses de la connexió a la xarxa de gas existent 

21/12/12 
LLO-036-Reforma de la planta soterrani per a dipòsit i caldera de biomassa 
a l'Hotel Grèvol de Llanars 

21/12/12 LLO-037-Arranjaments puntuals al mas La Masó 

21/12/12 
Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 de l’obra “Millora de l'accés al nucli 
de Llanars pel carrer Morer” 

21/12/12 
Pròrroga de la llicència LLO-2008025-Reconstrucció d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Major, 2-4 

03/01/13 Divisió horitzontal d'una edificació a la finca del mas Solà d'Avall 

10/01/13 
Requeriment de documentació a l'expedient de legalització d'activitat 
ramadera al mas la Moixa Vella 

11/01/13 
Ajut a NTC Ritort pel finançament del cost del primer any de la connexió 
d'ADSL 

15/01/13 Liquidació de quitra 1/2013 

15/01/13 Nomenament del representant de l'Ajuntament al Consell Escolar de l'IES 
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Germans Vila Riera 

22/01/13 Adequació de les remuneracions de càrrecs electes per a 2013 

22/01/13 
Aprovació del Conveni entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i els 
Ajuntaments de la Vall per a la participació a l’organització de l’activitat de fi 
d’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2013 

18/01/13 

Sol·licitud al DARP d'un ajut pel finançament de  l'actuació de "Substitució de 
filat espinós i col·locació d'un nou filat no agressiu per a la fauna al perímetre 
exterior de la finca Espinalba propietat de l'Ajuntament de Llanars, ubicada a 
l'Espai d'Interès Natural "Serra Cavallera" 

01/02/13 
Llicència d'obres per a l'edificació provisional d'un quiosc expenedor de 
begudes a le Planes de Llanars 

05/02/13 
Sol·licitud al Dipsalut d'una subvenció per la instal·lació de dosificador 
automàtic a la piscina municipal 

05/02/13 
Sol·licitud de subvenció al Dipsalut amb destí al finançament de les 
despeses derivades del funcionament del consultori local de Llanars. 

07/02/13 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions en matèria 
forestal, recuperació de pastures a la muntanya de Feitús 

07/02/13 Concessió de nínxols del cementiri municipal 

12/02/13 Aprovació provisional del PAES del municipi de Llanars 

12/02/13 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona dins la campanya "Del Pla 
a l'Acció" - Reguladors de fllux lluminós en els quadres d'enllumenat públic 

 
Els membres de la Corporació es donen per assabentats. 
 
4. RATIFICACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA 
 
4.1. Aprovació de la certificació 3 i última de l'obra "Millora de l'accés al nucli de 
Llanars pel carrer Morer  
 
Es proposa la ratificació del decret d'alcaldia de 21 de desembre de 2012, que tot seguit es 
transcriu:  
 
"..." 
DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I ÚLTIMA DE LES 
OBRES DE “MILLORA DE L'ACCÉS AL NUCLI DE LLANARS PEL CARRER MORER” 
 
Vista la certificació d’obra núm. 3, de l’obra “MILLORA DE L'ACCÉS AL NUCLI DE 
LLANARS PEL CARRER MORER”, lliurada per l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, i 
redactada per la tècnica directora de l’obra Raquel Serrat i Rodeja, de data 20 de desembre 
de 2012, per un import de 57.614,07 € (cinquanta-set mil sis-cents catorze euros amb set 
cèntims). 
 
Vist l'annex d'adaptació de la certificació de referència al nou tipus d'IVA, del que en resulta 
un import per abonar al contractista de 59.078,84 €. 
 
Atès que el contractista, per mitjà d’escrit NRE 1-2012-001113-1 de 21/12/12, sol·licita 
l’endós del total de la factura corresponent a la certificació 3, núm. C081-2012 de data 
20/12/12, d'import 59.078,84 €, a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, al compte 
0182-5439-54-0710033269. 
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Vist l'informe d’intervenció, conforme hi ha consignació pressupostària a les partides 
2012.1.151.61118 i 2012.1.151.61100 del pressupost de despeses; 
 
RESOLC: 
 
1. Aprovar la certificació d’obra núm. 3 de l’obra “MILLORA DE L'ACCÉS AL NUCLI DE 
LLANARS PEL CARRER MORER”, per un import de 57.614,07 €, i l'annex d'adaptació de la 
certificació al nou tipus d'IVA, del que en resulta un import a abonar al contractista de 
59.078,84 € 
 
2.. Aprovar la factura del contractista C081-2012 de data 20/12/12, d'import 59.078,84 euros 
i  acceptar el seu endossament a l'entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, al compte 
0182-5439-54-0710033269. 
 
3. Notificar-ho a la Intervenció i Tresoreria, a l’efecte corresponent. 
 
4. Donar compte de la present resolució en la propera sessió del Ple que es celebri. 
 
 
5. Trametre la certificació i annex per triplicat exemplar a la Delegació Territorial del Govern a 
Girona, juntament amb certificació de la present resolució i la resta de documentació que 
estableixen les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya. 
"..." 
 
4.2. Sol·licitud de subvenció al Departament d'agricultura espais protegits 
 
Es proposa la ratificació del decret d'alcaldia de 28 de gener de 2013, que tot seguit es 
transcriu:  
 
Decret d’Alcaldia 
 
Vista l'Ordre AAM/3882012, de 23 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
dels ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya i es 
convoquen els corresponents a l'any 2013. 
 
Atès que als efectes d'acollir-nos a la convocatòria i sol·licitar un ajut per la línia 2: Ajuts en 
els espais del PEIN (Inclosos els espais de la Xarxa Natura 2000), disposem de memòria 
valorada emesa pels serveis tècnics del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, per 
l'actuació de "Substitució de filat espinós i col·locació d'un nou filat no agressiu per a la 
fauna al perímetre exterior de la finca Espinalba propietat de l'Ajuntament de Llanars, 
ubicada a l'Espai d'Interès Natural "Serra Cavallera", per import de 9.768,80 euros, sense 
IVA. 
 
Considerant que l'actuació de referència s'adequa al Grup d'Actuacions 2.2 de l'Ordre 
AAM/338/2012, de 23 de novembre 
 
En conseqüència,  
 
RESOLC: 
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1. Acollir-nos a l'Ordre AAM/3882012, de 23 de novembre, de convocatòria d'ajuts al 
finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya, i sol·licitar al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, un ajut de 
8.791,92 € (90% del pressupost) pel finançament de  l'actuació de "Substitució de filat 
espinós i col·locació d'un nou filat no agressiu per a la fauna al perímetre exterior de la finca 
Espinalba propietat de l'Ajuntament de Llanars, ubicada a l'Espai d'Interès Natural "Serra 
Cavallera" 
 
2. Trametre junt amb les sol·licitud la documentació que determinen les bases. 
 
3. Ratificar el present decret en la pròxima sessió plenària. 
"..." 
 
4.3. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions en matèria 
forestal 
 
Es proposa la ratificació del decret d'alcaldia de 7 de febrer de 2013, que tot seguit es 
transcriu:  
 
Decret d’Alcaldia 
 
Vist l'anunci de Medi Ambient de la Diputació de Girona, núm. 258 (BOP 9, de 14/01/13), per 
el qual s’aprova la convocatòria de les subvencions de la campanya per a actuacions en 
matèria forestal any 2013 
 
Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions, publicades al BOP 246, de 
27/12/12. 
 
Atès que als efectes d’acollir-nos a la convocatòria, disposem de memòria valorada emesa 
per l'enginyer forestal Sr. Jordi Faus Colomer (CEINR), per l'actuació de creació d'espais 
oberts mitjançant recuperació d'antigues pastures a la Muntanya de Feitus, amb un 
pressupost de 4.985,20 € 
 
En conseqüència,  
 
RESOLC: 
 
1. Acollir-nos a la convocatòria de subvencions per actuacions en matèria forestal, any 2013. 
 
2. Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció del 90 % del cost de l’actuació de 
creació d'espais oberts mitjançant recuperació d'antigues pastures a la Muntanya de Feitus 
 
4. Trametre junt amb la sol·licitud la documentació que determinen les bases de la 
convocatòria. 
 
5. Donar compte del present decret en la pròxima sessió plenària. 
"..." 
 
4.4.  Aprovació provisional del PAES del municipi de Llanars 
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Es proposa la ratificació del decret d'alcaldia de 12 de febrer de 2013, que tot seguit es 
transcriu:  
 
"..." 
DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PAES DE LLANARS 
     
Per decret d’alcaldia de 21 de febrer de 2012 es va sol·licitar a la Diputació de Girona una 
subvenció exclosa de concurrència pública per la redacció del Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) del municipi de Llanars, als efectes d’obtenir finançament per afrontar la 
despesa i acomplir el compromís adquirit amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses de 
la Comissió Europea. 
 
Per Resolució del Vicepresident de la Diputació de Girona, de 21 de juliol de 2012, s’atorga 
a l’Ajuntament de Llanars una subvenció de 1.891 euros per la redacció del PAES. 
 
Per decret d'alcaldia de 31 de  juliol de 2012 es va encarregar al Consell Comarcal del 
Ripollès la redacció del PAES del municipi de Llanars. 
 
Vist el document redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Ripollès 
 
RESOLC 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) del municipi de 
Llanars, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Segon.- Exposar l'expedient al públic pel termini de trenta dies hàbils mitjançant publicació 
d'anunci al BOP de Girona 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució a la Diputació de Girona, pel seu coneixement i als 
efectes adients.   
 
Tercer.- Ratificar aquest decret en el proper Ple que se celebri. 
"..." 
 
4.5. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona "El Pla a l'Acció" 
 
Es proposa la ratificació del decret d'alcaldia de 12 de febrer de 2013, que tot seguit es 
transcriu:  
 
DECRET D'ALCALDIA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
DINS DEL PROGRAMA "DEL PLA A L'ACCIÓ" 2013 
     
Vist l'Edicte de Medi Ambient de la Diputació de Girona, núm. 225, BOP de Girona núm. 9 
de 14/01/2013, d'aprovació de la convocatòria de la campanya "Del pla a l'acció", dirigida als 
ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte d'Alcaldes i/o els ajuntaments 
que hagin aprovat definitivament un pla d'acció local per a la sostenibilitat (PALS), ja sigui 
d'àmbit municipal o d'un abast territorial més ampli. 
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Vistes les bases de la "Campanya del Pla a l'Acció", publicades al BOP de Girona núm. 246 
de data 27/12/2012,  
 
Atès que l 'Ajuntament de Llanars té aprovat def init ivament el pla d'acció local 
per a la sostenibilitat (PALS), segons acord del Ple de l 'Ajuntament de 
14/12/2007, i està adherit al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses de la Comissió Europea, 
segons acord del Ple de l 'Ajuntament de 16/03/2012.  
 
Atès que, per decret d’alcaldia 21/02/12, es va sol·licitar a la Diputació de Girona una 
subvenció per la redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), que per Resolució 
del Vicepresident de la Diputació de Girona, de 21/07/12, se'ns va atorgar subvenció, i que 
per decret d'alcaldia de 31/07/12, es va encarregar al Consell Comarcal del Ripollès la seva 
redacció. 
 
Atès que per part del Consell Comarcal del Ripollès se'ns ha lliurat el Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) i que per resolució d'alcaldia de 12 de febrer de 2013 s'ha aprovat 
provisionalment. 
 
Vista la memòria valorada de les actuacions a realitzar per a la millora de l'eficiència 
energètica de l'enllumenat exterior existent al municipi de Llanars, que preveu una actuació 
inclosa dins del PAES aprovat provisionalment consistent en la instal·lació en els quadres 
d'enllumenat públic B, C, D i E d'uns reguladors de flux lluminós, per un pressupost de 
13.464,88 euros, IVA inclòs. 
 
Resolc, 
 
1. Acollir-nos a la convocatòria de la campanya "Del Pla a l'Acció", línia 2, i sol.licitar a la 
Diputació de Girona una subvenció d'11.000,00 €, pel finançament  de l'actuació 
d'instal·lació en els quadres d'enllumenat públic B, C, D i E d'uns reguladors de flux lluminós, 
que representa un pressupost de 13.464,88 euros, IVA inclòs. 
 
2. Adquirir el compromís de realitzar l'actuació 
 
3. Trametre la sol·licitud i resta de documentació a la Diputació de Girona.  
 
4. Donar compte del present decret en la propera sessió del Ple que es celebri. 
"..." 
 
Votacions 
 
Es ratifiquen els cinc decrets per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
5.PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ D’OBRES A LA 
CONVOCATÒRIA DEL  PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 
QUADRIENNI 2013 - 2016   
 
Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i 
d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013 - 2016, i s'obre la 
convocatòria per a aquest període, publicat al DOGC núm. 6263 de data 28 de novembre de 
2012; 
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Vist el Decret 162/2012, de 18 de desembre, de modificació del Decret 155/2012, de 20 de 
novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya per al període 2013 - 2016, i s'obre la convocatòria per a aquest 
període, publicat al DOGC núm. 6278 de data 20 de desembre de 2012; pel qual es modifica 
el termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria, el qual s'amplia fins el dia 27 
de febrer de 2013; 
 
Atès que d'acord amb les bases i convocatòria aprovades, s'estableixen dues línies de 
subvencions diferenciades, anomenades línia d'inversions i línia de manteniment, 
reparacions i conservació; 
 
Atès que l’Ajuntament considera com a actuacions prioritàries, per a sol·licitar dins 
l'anomenada línia d'inversions d'obres i serveis, les següents: 
 

Ordre Actuació Preu Memòria Anualitat 

2 Projecte tècnic de les actuacions a 
realitzar per a la millora de l'eficiència 
energètica de l'enllumenat exterior 
existent al municipi de Llanars 

85.859,00 2013 

3 Projecte bàsic i d'execució per a la 
construcció d'un magatzem forestal.Fase 
1 

45.871,53  2013 

1 Adequació de la Sala Polivalent de 
Llanars 

177.541,23 2014 

4 Memòria Valorada de les obres  
d'arranjament, millora i conservació de la 
pavimentació dels carrers dels sector del 
C.Quintà del nucli de Llanars. 

79.712,86 2015 

5 Projecte bàsic i d'execució per a la 
construcció d'un magatzem forestal.Fase 
2 

44.263,86 2016 

6 Memòria Valorada de les obres 
d'arranjmanet, millora i conservació de la 
pavimentació del carrer Font d'en Rafel 
del nucli de Llanars. 

25.212,65 2016 

 
 
Atès que l’Ajuntament té prevista la realització de les actuacions esmentades en el seu 
programa d’inversions; 
 
Atès que aquestes obres són competència municipal d’acord amb allò que disposa l’article 
67 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, algunes d’elles són de caràcter mínim 
i obligatòries; 
 
Atès que l'Ajuntament ha redactat una memòria sobre les actuacions que pretén dur a terme 
el quadrienni 2013 - 2016, pel que fa a la línia de manteniment de la subvenció; 
 
Vistes les bases 4 i següents de l'Annex I del Decret 155/2012, relatives a la presentació de 
sol·licituds; 
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Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la proposta d’inclusió, dins la línia d'inversions de la convocatòria PUOSC 
2013 - 2016, de les obres enumerades a la part expositiva d’aquest acord i aprovar les 
memòries de cadascuna de les actuacions. 
 
Segon.- Adquirir el compromís d’incloure les actuacions esmentades a la programació 
d’inversions de la Corporació. 
 
Tercer.- Sol·licitar la inclusió de cada obra a l’anualitat corresponent, segons detall que 
consta a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Quart.- Aprovar la memòria referent a les actuacions de manteniment, reparacions i 
conservació que pretén dur a terme l'ajuntament durant el quadrienni 2013 - 2016, i sol·licitar 
la seva inclusió al programa PUOSC 2013 - 2016, dins la línia de manteniment. 
 
Cinquè.- Trametre la sol·licitud d’acord amb el que preveu l'article 9 i les bases 4 i següents, 
del Decret 155/2012, de 20 de novembre, tenint en compte la modificació realitzada a 
l'article 9.2 pel Decret 162/2012. 
 
Sisè.- Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de tots els tràmits necessaris 
per a l'execució dels presents acords. 
 
Intervencions 
 
El senyor alcalde informa breument a tots els membres de la Corporació de les actuacions 
sol·licitades. 
 
El regidor senyor Esteve Gardella demana quines mides tindrà el magatzem forestal i es 
planteja si és un bon lloc per posar-lo. 
 
El senyor alcalde li informa de les mides del magatzem d'acord amb el projecte que consta a 
l'expedient del ple, i li diu que respecte el lloc, és l'únic lloc disponible on va bé posar-lo. 
 
El regidor senyor Esteve Surribas comenta que podria haver-hi problemes de vandalisme. 
 
El regidor senyor Llorenç Rigat diu que li sembla que és molt gran el magatzem. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
6. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR  
 
Atenent l’escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entrada núm. 1-2012-000974-
1, de 9 de novembre de 2012, pel qual es requereix a l'Ajuntament que s'iniciïn els tràmits 
establerts en els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, 
a fi i efecte de proposar al Tribunal la persona que ha de desenvolupar el càrrec de Jutge de 
Pau Titular. 
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Atenent que durant el termini d'informació pública de la convocatòria de la plaça, segons 
edicte publicat al BOP de Girona núm. 224, de 13 de novembre de 2012, s'ha rebut una 
única sol·licitud, formulada pel Sr. Andreu Carrera i Solà, que actualment ostenta el càrrec 
de Jutge de Pau Titular, i en la que ha manifestat que està interessat en la renovació del 
càrrec i que no es troba afectat per cap de les causes d'incapacitat previstes a Llei Orgànica 
del Poder Judicial. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. Proposar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la renovació de càrrec de 
Jutge de Pau Titular del Sr. Andreu Carrera i Solà, amb NIF 78021461X, amb domicili a la 
Plaça de l'Om, 4, d'aquest municipi. 
 
2. Manifestar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que les circumstàncies personals 
del Sr. Andreu Carrera i Solà no han variat, que segueix exercint la seva professió de 
mecànic i no està incurs en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat assenyalades 
als articles 303 i 389 a 398 de la Llei Orgànica 6/1985. 
 
Votacions 
 
Atès que només hi ha una persona que s'ha presentat al càrrec, es realitza una votació per 
assentiment i el senyor Andreu Carrera i Solà és proposat per la renovació de càrrec de 
jutge de Pau titular, per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
7.PROPOSTA D'ADHESIÓ I SUPORT A LA MOCIÓ DE REBUIG A LA INVESTIGACIÓ 
D'HIDROCARBURS MITJANÇANT FRACTURACIÓ HIDRÀULICA APROVADA PER 
L'AJUNTAMENT DE RIPOLL EN SESSIÓ PLENÀRIA DE 20 DE DESEMBRE DE 2012 
 
Vist l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Ripoll, en sessió de data 20 de desembre de 
2012 pel qual s'aprova la Moció de rebuig a la investigació d'hidrocarburs mitjançant la 
fracturació hidràulica, que tot seguit es transcriu literalment: 
 
"..." 
MOCIÓ DE REBUIG A LA INVESTIGACIÓ D'HIDROCARBURS MITJANÇANT LA 
FRACTURACIÓ HIDRÀULICA. 
 
Motivació 
Recentment s'han publicat diferents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí 
Oficial de l'Estat en relació a sol·licituds de permisos d’investigació d’hidrocarburs, amb 
afectació a diferents municipis catalans que suposa una àmplia superfície de terreny. 
 
Manifestar que no es disposa del programa de treball, el pla d’inversions, les mesures de 
protecció mediambientals i el pla de restauració. Tota aquesta informació que és obligatòria 
detallar, queda fora de l’abast de tercers al tenir el tractament d’una petició en competència, 
motiu pel qual es mostra el rebuig al procediment efectuat. 
 
Per altra banda, i atenent a l’abast territorial i nombre de termes municipals afectats i a la 
tècnica emprada per l’empresa peticionària en d’altres casos, es pot presumir que es pretén 
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una investigació d’hidrocarburs mitjançant la fracturació hidràulica per a l’extracció de gas no 
convencional (fracking). 
 
Aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural mitjançant la fracturació de la roca 
mare. Per extreure el gas atrapat a la roca s’utilitza una tècnica de perforació mixta: primer 
es perfora fins a 5000 metres en vertical i després es perfora en horitzontal (una distància 
que pot arribar a varis kilòmetres). Aleshores s’injecta aigua amb sorres i un seguit d’additius 
químics a gran pressió. Això fa que la roca es trenqui i el gas s’alliberi i ascendeixi a la 
superfície a través del pou. Part de la mescla injectada torna a la superfície. Aquest procés 
es repeteix fins que s’exhaureix el gas. Tanmateix es fa necessària la perforació d’un gran 
nombre de pous que s’estenen per la superfície que ocupa el jaciment de gas no 
convencional. 
 
En primer lloc cal advertir de la transcendència ambiental vers la inexistència de regulació 
específica. En efecte, pel què respecte a l'afectació ambiental, la fracturació hidràulica o 
fracking, tal com s’ha exposat, és un sistema de extracció d’hidrocarburs  líquids o gasosos 
del subsòl. Tradicionalment el gas natural s’ha extret de dipòsit situats en roques poroses i 
permeables que concentren una gran quantitat d’hidrocarburs que permeten la seva 
recuperació mitjançant la perforació horitzontal d’un pou d’extracció. A diferència d’aquest 
sistema convencional, en el cas de hidrocarburs ubicats en roca de pissarra precisa de la 
tècnica del fracking i el jaciment de gas o petroli es denomina no convencional por no estar 
situat en una zona determinada.  
 
Amb caràcter general, l’extracció de recursos naturals del subsòl produeix una sèrie 
d'impactes mediambientals i per a la salut pública. Doncs bé, la perforació horitzontal 
juntament amb la fracturació hidràulica d'àmplies superfícies de la roca de pissarra implica 
una sèrie d'impactes i riscos afegits per al medi ambient i per a la salut humana. Aquesta 
afectació sembla indiscutible, existint diversitat d’informes que assenyalen els efectes 
acumulatius que poden produir aquestes operacions d’extracció.  
 
D’entre els impactes i riscos més assenyalats, es fa referència a:  

l’excessiva ocupació de terrenys 
les emissions a l’atmosfera 
la contaminació acústica 
la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies 
l’ús intensiu dels recursos hídrics 
els impactes a la biodiversitat 
el risc de fenòmens sísmics. 

 
Pel què fa a la inexistència de regulació específica la legislació existent no preveu ni regula 
específicament i adequadament els aspectes concrets de la fracturació hidràulica, si bé és 
cert que els projectes que hagin d’autoritzar-se han de prendre en consideració la normativa 
de protecció mediambiental existent, aquesta està fraccionada i no contempla la totalitat de 
supòsits i qüestions que planteja aquesta tècnica.  
 
Per aquesta raó a nivell de la Unió Europea diferents estats (Romania, Txèquia, Països 
Baixos) han acordat una moratòria per a la utilització de la fracturació hidràulica i en el cas 
de França n’ha establert la seva prohibició. 
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No obstant no disposar d’una regulació específica, la petició formulada en base a allò que 
disposa la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, també haurà de donar 
compliment al que preveuen les normes sectorials, especialment les d’ordenament territorial, 
d’urbanisme o de protecció de medi ambient, entre d'altres, respectant alhora les 
competències que se’n deriven a favor de les diferents administracions, especialment les 
locals. En efecte, s'ha de respectar l'autonomia local i la competència que ostenten els 
municipis respecte del seu territori. 
 
En segon lloc en relació l'obligatorietat en el compliment de normativa i programes 
destaquem el què contempla el precepte 45 de la Constitució Espanyola que estableix que 
“tothom té dret a disposar d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la 
persona, i el deure de conservar-lo”. Igualment determina que “els poders públics vetllaran 
per la utilització racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de 
la vida i defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat 
col·lectiva”. No hem d'oblidar el què estableix el propi article 9.1 de la Constitució que els 
poders públics i els ciutadans resten subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament 
jurídic. 
 
Per la seva banda la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, estableix en el seu 
article 77 que la política energètica ha d'estar orientada a garantir la seguretat del 
subministrament, l’eficiència econòmica i la sostenibilitat mediambiental. Aquesta norma fixa 
uns objectius d'estalvi energètic i participació de les energies renovables. Per a això 
incorpora l'obligació d'aprovar una planificació energètica indicativa que estableixi un model 
de generació i distribució d'energia d'acord amb aquests principis. Dins dels objectius que 
fixa per a l'any 2020 està el d'optimitzar la participació de les energies renovables i el de 
reduir la participació de les energies amb major potencial d'emissions de CO2 en la cistella 
de generació energètica. 
 
Altrament la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del 9 d’octubre de 2012, va aprovar 
el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020. Amb aquest Pla es proposa el 
disseny d’un nou model energètic equilibrat basat a garantir la qualitat del subministrament; 
establir un model competitiu econòmicament i amb menys dependència exterior; respectar el 
medi ambient, amb un pes més gran de les energies renovables; reduir els combustibles 
fòssils, i millorar l’eficiència en la utilització de l’energia per arribar a un model català de 
generació i consum que sigui sostenible. Igualment es fa una crida a la implicació de la 
societat civil en la construcció del nou model energètic del país: formació, informació, 
participació i inclusió dels sectors socials més desfavorits econòmicament. 
 
Aquest marc normatiu i línies d’actuació no només tenen un valor enunciatiu, programàtic o 
de mera exposició, sinó que mentre es traslladen a la pràctica mitjançant la redacció d’una 
normativa de desenvolupament, cal entendre, per fer-les reals i efectives, que ja són 
d’obligat compliment i exigibles com a principis rectors de l’activitat que els poders públics 
portin a terme. 
 
En tercer lloc cal destacar la necessitat d'especial protecció de les diferents zones 
proposades, doncs algunes de les mateixes es troben en zones de conservació anomenada 
Natura 2000 entre d'altres figures que estableixen proteccions especials en els territoris, com 
són les zones vulnerables segons els Decrets 283/1998, de 21 de octubre i 476/2004, de 28 
de desembre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries. Les mesures encaminades a millorar aquesta 
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circumstància adversa, com és evident, serien incongruents amb una activitat d’explotació 
energètica on s’utilitzés els sistema de fracturació hidràulica, i per tant es produiria una 
vulneració i infracció de l'ordenament jurídic. 
 
Finalment, aquest consistori ha tingut coneixement de que diverses entitats han presentat 
al·legacions durant els tràmits d'informació pública, d'entre les quals destaquem les 
presentades pel Consell Comarcal d'Osona, les quals compartim íntegrament. 
 
Disposició 
El Ple municipal resol: 
 
9.1.1. Instar que s’acordi una moratòria en l’atorgament de qualsevol tipus d’autorització o 
concessió per a l’exploració, investigació i explotació dels jaciments subterranis 
d’hidrocarburs que utilitzin la tècnica de la fracturació hidràulica per a la seva extracció, a 
l’objecte de poder-ne efectuar una valoració econòmica, social i ambiental respecte de 
l’estratègia a seguir. 
 
9.1.2. Instar que es procedeixi a denegar les sol·licituds de permisos d'investigació 
d'hidrocarburs formulats fins a la data en tant que vulneren l'ordenament jurídic tal i com s'ha 
manifestat en l'apartat motivació d'aquesta moció. 
 
9.1.3. Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Ripoll a l'atorgament dels permisos d'investigació 
d'hidrocarburs mitjançant la fracturació hidràulica. 
 
9.1.4. Instar a la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d'Energia Mines i 
Seguretat Industrial a fi que tinguin en compte la present moció i efectuï els tràmits 
corresponents per a donar compliment als acords adoptats. 
"..." 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1. Donar suport a la moció de rebuig a la investigació d'hidrocarburs mitjançant fracturació 
hidràulica aprovada per l'ajuntament de Ripoll, en sessió de 20 de desembre de 2012 
 
2. Comunicar-ho a l'Ajuntament de Ripoll pel seu coneixement i als efectes adients. 
 
3. Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General 
d'Energia Mines i Seguretat Industrial a fi que tinguin en compte i efectuïn els tràmits 
corresponents. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
8. APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO 
URBANITZABLE ANOMENAT PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM 
D’ESTELLA FORESTAL 
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Vist l'interès municipal en dur a terme la construcció d'un magatzem agrícola que permeti 
l'emmagatzematge de l'astella necessària per al funcionament de la caldera de biomassa 
instal·lada al municipi i que presta servei a diversos edificis i instal·lacions municipals; 
 
Atès que després d'efectuat l'estudi corresponent es considera que el lloc més adient i 
adequat per a la construcció del magatzem esmentat és en el terreny públic situat al  costat 
de la carretera de Feitús proper al camp de Tir, el qual té la qualificació urbanística de sòl no 
urbanitzable; 
 
Vist el projecte per a la construcció d'un magatzem agrícola, redactat per .l’enginyer Guillem 
Pastoret i Navarro; 
 
Vist  que ha emès informe la secretària sobre la normativa aplicable i el procediment a 
seguir; 
 
D'acord amb el que disposa l'article 47 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova 
el text refós de la Llei d'urbanisme; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte per a la construcció d'un magatzem agrícola, per un 
import de 90.135,39 €, com a projecte d'interès públic en sòl no urbanitzable. 
 
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP i al tauler 
d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies, tots aquells que hi estiguin interessats puguin 
formular-hi al·legacions.  
 
Tercer.- Notificar individualment el present acord a tots aquells que resulten directament 
afectats per aquest projecte. 
 
Quart.- Aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de prendre cap nou acord si 
durant el període d’informació pública no es formulés cap al·legació i no s’hagués d’introduir 
cap modificació substancial com a conseqüència del procediment d’aprovació d’aquest 
projecte com a actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
9.DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012 
 
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 
2012, aprovada per  Resolució de data 12 de febrer de 2012, d’acord amb el que estableix 
l’art. 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, amb el següent resultat: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI: 
 

    
 
DRETS 
RECONEGUTS NET 

OBLIGACIONS  RESULTAT 

    
 
 
 

RECONEGUDES 
NETES 

  PRESSUPOSTARI 

  a..Operacions corrents   542.131,89 434.777,17   107.354,72 

  
b. Altres operacions no 
financeres 

12.102,48 124.920,64   -112.818,16 

1. Total operacions no 
financeres (a+b) 

554.234,37 559.697,81   -5.463,44 

2. Actius 
financers 

    0,00 0,00   0,00 

3. Passius 
financers 

  0,00 28.893,47   -28.893,47 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
DE L'EXERCICI 

554.234,37 588.591,28   -34.356,91 

 
AJUSTOS: 

            

  

 
4. Crèdits gastats financiats 
amb romanent de tresoreria 
per a despeses grals. 

     62.618,28 

  
5. Desviacions de finançament 
negatiu de l'exercici 

     90.952,57 

  
6. Desviacions de finançament 
positiu de l'exercici 

     0,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

      119.213,94 

                

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT SEC 95: 

   
 
DRETS 
RECONEGUTS NET 

OBLIGACIONS  RESULTAT 
 

   
 
 
 

RECONEGUDES 
NETES 

  PRESSUPOSTARI 
 

Operacions corrents   542.131,89 434.777,17   107.354,72  
Altres operacions no 
financeres 

12.102,48 124.920,64   -112.818,16 
 

1. Total operacions no financeres 
( Càpitols I a VII) 

554.234,37 559.697,81   -5.463,44 

 
AJUSTOS SEC 
95: 

          6,007,07  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT SEC 95 

      543,63 
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ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA 
 
 
  Import Import Import 
1.  (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A FINAL DE L’EXERCICI  276,597,76  
 De pressupost d’ingressos. Exercici corrent 82,813,61   
 De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats 190,339,33   
 D’operacions comercials 0,00   
 De Recursos d’Altres Ens Públics 0,00   
 D’altres operacions no pressupostàries 3,444,82   
 Menys = Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00   
     
2.  (-) CREDITORS PENDENTS DE  PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI   174,080,59  
 De pressupost de despeses. Exercici corrent 139,904,20   
 De pressupost de despeses. Pressupostos tancats 27,167,38   
 De pressupost d’ingressos 0,00   
 D’operacions comercials 0,00   
 De Recursos d’Altres Ens Públics 0,00   
 D’altres operacions no pressupostàries 7,009,01   
 Menys = Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00   
     
3.  (+) FONS LIQUIDS A LA TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI  72,527,54  
     
4. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB  

FINANÇAMENT FINALISTA 
  0,00 

     
5. Saldos de dubtós cobrament   11,813,56 
     
6. ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS  (1-2+3-

4-5) 
  163,213,15 

 
 
Intervencions 
 
El senyor Interventor explica breument el resultat de la liquidació del pressupost de l'any 
2012 
 
Els membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
10.DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012 
 
L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos, i altres actuacions que afectin a les 
despeses o ingressos de les Entitats Locals, se sotmetrà als principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i de conformitat 
amb allò que preveuen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació d’equilibri 
o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l’article 11.3 i 11.4 de la Llei 
Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les 
Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit estructural, definit com a dèficit ajustat del 
cicle, net de mesures excepcionals i temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició 
d’equilibri o superàvit pressupostari. 
 
S’ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per finançar 
compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit i deute públic. 
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Tal com estableix l’article 16 apartat 1 i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, la 
Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de 
la pròpia Entitat Local. 
 
Per tot l’exposat la intervenció d’aquesta corporació. 
 
INFORMA: 
 
Que el passat dia 12 de febrer de 2013 va emetre un informe corresponent a la liquidació del 
pressupost del 2012, mitjançant el qual entre d’altres informa sobre el compliment de la 
liquidació del pressupost del 2012 en termes de Comptabilitat Nacional, segons el 
sistema Europeu de Comptes Nacionals de conformitat amb la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, com es detalla en l’informe 
esmentat. 
 
Els membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
11. DESTINACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT EN TERMES SEC 95 DE 
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 
 
Vist el decret d’alcaldia de data 12 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova la 
liquidació del pressupost del 2012 en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema 
Europeu de Comptes Nacionals, que resulta un import positiu de 543,63 euros, per tant es 
va obtenir un superàvit positiu en l’exercici econòmic 2012. 
 
De conformitat amb l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, mitjançant el qual s’estableix que en el supòsit de 
que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de les 
Corporacions Locals, a reduir l’endeutament. 
 
Vista la nota informativa de data 9 juliol de 2012 emesa per la Direcció General de política 
Financer, Assegurances i Tresor, sobre els procediments en matèria de tutela financera dels 
ens locals en el marc de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, estableix que en el supòsit que la liquidació pressupostària de 
l’exercici de 2012 i següents se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar, en funció dels 
recursos líquids disponibles, a reduir l’endeutament en termes nets, efectuant la seva 
aplicació a la disminució del passiu financer. Per a aquesta finalitat, s’han de tenir en compte 
els criteris següents: 
 
- En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreri,a per a despeses 
generals de signe negatiu o que existeixin obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els 
recursos addicionals disponibles s’han de destinar amb caràcter prioritari a l’absorció del 
dèficit esmentat. 
 
- En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a despeses generals 
de signe positiu per un import inferior al necessari per garantir el termini de pagament de les 
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obligacions previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, els recursos addicionals disponibles s’han 
de destinar amb caràcter prioritari al compliment del termini de pagament esmentat. 
 
- Els ens locals que es puguin endeutar (ràtio de deute sobre ingressos corrents no superior 
a un 75% i estalvi net positiu) poden destinar el superàvit al finançament d’inversions per 
reduir l’apel·lació a nou endeutament. 
 
Atès l’informe de data 12 de febrer de 2012 emès per aquesta intervenció, mitjançant el qual 
informe sobre el nivell d’endeutament expressant el rati d’endeutament d’un 61,42 % 
 
Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Únic.- Destinar el superàvit de la liquidació del pressupost del 2012 al finançament 
d’inversions per reduir l’apel·lació a nou endeutament, per un import de 543,63 euros, 
condicionat que en el cas que  la liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals de signe positiu sigui d’un import superior al necessari per garantir el 
termini de pagament de les obligacions previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
12. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ, TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 
2012, PRESENTAT PEL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA - RIPOLLÈS 
 
Vist el compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data 31 
de desembre de 2012 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any, 
concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre de 2012, del qual es desprenen les dades 
següents: 
 

Conceptes Padrons i 
liquidacions 

Ingressos Baixes Pendent de 
cobrament 

Pendent anterior 31.12.11 24.119,00    

Total càrrecs a 31.12.12 313.106,36    

Ingrés en voluntària  280.331,89   

Ingrés en executiva  25.623,66   

Baixes   3.620,64  

Pendent en voluntària     

Pendent en executiva    27.521,60 

Sumes 337.225,36 305.955,55 3.620,64 27.521,60 

Interessos de demora                    250.78   

Recàrrecs d’apressament           3.015,13   

Costes  355.96   

     

Total ingressos a 31.12.12  309.577,42   

 
Vist l’informe d’intervenció al respecte; 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
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1. Aprovar el Compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2012, 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 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
13. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2013: CONCESSIÓ DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI DEL PRESSUPOST DEL 2013 

 

Atès que, en data 13 de febrer de 2013, l’alcalde de Llanars va incoar l’expedient núm. 
1/2013 de modificació del Pressupost per a l’exercici 2013. 

 

Vist que la intervenció ha emès un informe favorable, però que amb aquesta modificació del 
pressupost de 2013 es deixa de complir amb la llei d'estabilitat pressupostària en els termes 
que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera 

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, 

 
Vista la nota informativa de data 9 juliol de 2012 emesa per la Direcció General de política 
Financer, Assegurances i Tresor, sobre els procediments en matèria de tutela financera dels 
ens locals en el marc de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, estableix que en el supòsit que la liquidació pressupostària de 
l’exercici de 2012 i següents se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar, en funció dels 
recursos líquids disponibles, a reduir l’endeutament en termes nets, efectuant la seva 
aplicació a la disminució del passiu financer.  
 
Atès que de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria a 31 de desembre de 
2012 per a despeses generals de signe positiu per un import 163,213,15 €, inferior al 
necessari per garantir el termini de pagament de les obligacions previst a la Llei 15/2010, de 
5 de juliol. 
 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:  

 

1. Aprovar l’expedient de suplement i concessió de crèdit extraordinari finançat mitjançant 
aplicació de romanent de tresoreria per a despeses generals a 31/12/2011 i transferència 
entre partides, en la forma i el contingut que es detalla en l’annex d’aquesta proposta, de la 
qual forma part integrant. 
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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 2013 

 

- EXP. NÚM. 1/2013 DE CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI EN EL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LLANARS PER A 2013 – 

 

1. FINANÇAMENT QUE S’UTILITZA: 

 

1.A Romanent de Tresoreria a 31/12/2012 119.213,94 € 

 Incorporació de Romanents de Crèdits 5.119,34 € 

 Romanent de Tresoreria utilitzat en la present modificació 27.417,68  € 

 Romanent de tresoreria disponible 86,676,92 € 

 

 

2. CRÈDITS EXTRAORDINARIS QUE S’ACORDEN: 

 

APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀ
RIA 

 

CONCEPTE 

CONSIG
NACIÓ 

ACTUAL 

 

ALTA 

CONSIGNAC
IÓ 

FINAL 

     

2013.1.151,6110
2 

PUOSC'12  - ABASTAMENT 
DE LA ZONA D'ESPINALBA  

0,00 € 27.417,68 € 27.417,68 € 

 TOTAL 0,00 € 27.417,68 € 27.417,68 € 

 
Intervencions 
 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 22 

 

Abans de debatre i sotmetre a votació aquest punt de l'ordre del dia, el senyor alcalde 
proposa deixar el tema sobre la taula i debatre'l més endavant, atès que l'interventor l'ha 
informat que un cop aprovada la modificació de pressupost i dins el termini d'un mes s'haurà 
d'aprovar un pla financer a un any i durant aquest temps no es podrà fer cap més 
modificació del pressupost. Tenint en compte que s'han de sol·licitar les subvencions 
PUOSC i que segons els atorgaments que es realitzin potser s'ha de tornar a modificar el 
pressupost, considera que és millor esperar a la resolució del PUOSC. 
 
La resta de membres de la Corporació manifesten la seva conformitat en deixar el tema 
sobre la taula. 
 
14.PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE LA SALA POLIVALENT 
ENTRE L’AJUNTAMENT I LA SOCIETAT JOVENTUT LLANARENCA 
 
Vist que l'ajuntament de Llanars gestiona la Sala polivalent propietat de l'Associació societat 
joventut Llanarenca des de fa més de vint anys  amb ple coneixement i consentiment de la 
Societat Cultural Recreativa "Joventut Llanarenca", però sense que s'hagi formalitzat mai 
cap tipus de document escrit entre ambdues parts; 
 
Atès que l'estat actual de la sala requereix una reforma del seu interior i les seves 
instal·lacions, amb la finalitat d'adequar-la a la normativa vigent en matèria de seguretat i 
contra incendis; 
 
Atès que, perquè l'ajuntament pugui encarregar-se de la gestió de la sala així com de la 
seva reforma, és necessari procedir a la signatura d'un conveni de cessió d'ús entre les 
parts que permeti a l'ajuntament, tenir cedit l'ús de l'edifici pel termini suficient per a 
l'amortització de les actuacions que s'executin, així com per poder continuar gestionant la 
sala per ús del comú dels veïns; 
 
Vista la minuta de Conveni de cessió d'ús de la sala polivalent entre l'ajuntament de Llanars i 
la Societat Cultural Recreativa "Joventut Llanarenca", que consta a l'expedient; 
 
Es proposa al ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la minuta de Conveni de cessió d'ús de la sala polivalent entre l'ajuntament 
de Llanars i la Societat Cultural Recreativa "Joventut Llanarenca". 
 
Segon.- Facultar el senyor alcalde president per a la signatura del Conveni i demés tràmits 
necessaris. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública el conveni de cessió d'ús esmentat durant el termini 
d'un mes, a efectes de reclamacions i/o al·legacions. 
 
Quart.- Comunicar l'adopció dels presents acords a la Societat Cultural Recreativa "Joventut 
Llanarenca" 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
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15.PROPOSTA D'ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
 
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local de l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, amb l'objectiu de seguir vetllant pels interessos dels ens locals del 
país, ha dut a terme un nou procediment de lictació del subministrament elèctric; 
 
Atès que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local ha adjudicat, 
en data 29 de gener de 2013, la contractació a Endesa Energia S.A.U. del subministrament 
de 40 milions d'euros anuals d'energia, amb les condicions que consten a l'expedient del ple; 
 
Atès que l'adhesió a les condicions d'aquest acord marc adquirit en licitació, permet accedir 
a unes tarifes preferencials per als municipis pertanyents a l'ACM garantint uns preus molt 
competitius, així com un servei al client adaptat a la naturalesa de ser administracions 
públiques; 
 
Atès que el plec va preveure, i l'empresa va acceptar per contracte, que per les 
administracions que facin el pagament domiciliat s'inclourà obligatòriament una rebaixa 
sobre els preus d'un 1,5% en les tarifes; 
 
Atès que per poder acollir-se l'ajuntament a les condicions preferencials fruït de l'acord de 
licitació s'ha de remetre el formulari d'adhesió abans de l'1 de març de 2013; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Llanars s'adhereixi a l'acord marc del subministrament 
d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament Local. 
 
Segon.- Facultar el senyor alcalde president a la signatura de l'acord marc, del formulari 
d'adhesió i demés tràmits necessaris per a l'execució d'aquests acords. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local, a l'efecte 
corresponent. 
 
Quart.- Donar-ne compte a Intervenció, per a la seva constància. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
16.ACORD DE NO CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL MES DE 
MARÇ DE 2013 
 
Es proposa als membres de la Corporació la no celebració de la sessió plenària ordinària del 
proper mes de març. 
 
D'acord amb el ple celebrat en data 1 de juliol de 2011 es va acordar celebrar sessions 
plenàries amb caràcter trimestral, essent la propera sessió plenària ordinària la del mes de 
març de 2013. 
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Davant la publicació del nou Pla Únic d'Obres i Serveis 2013 - 2016, i essent la data límit per 
presentació de sol·licituds el dia 27 de febrer de 2013 es va considerar necessari la 
celebració d'un ple amb caràcter d'extraordinari abans d'aquesta data. 
 
Davant la proximitat de dates entre la sessió extraordinària i la ordinària, es considera oportú 
celebrar en aquesta sessió els punts de caràcter ordinari i donar caràcter ordinari aquesta 
sessió plenària, motiu pel qual es proposa al ple: 
 
Únic.- Acordar la no celebració de la sessió plenària ordinària del mes de març de 2013 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
17. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
17.1.Volta ciclista a Catalunya: el senyor alcalde informa els detalls de la volta ciclista a 
Catalunya, que passarà per la Vall de Camprodon. Comenta que s'ha signat un conveni, on 
hi ha intervingut la Mancomunitat i que cada ajuntament de la Vall pagarà 2.500 €. El fet que 
la volta passi per aquí, on a més farà una de les sortides de les etapes, implica que vindran 
unes 600 persones aproximadament, i que, per tant, pernoctarà molta gent als hotels de la 
Vall. 
 
 
18.MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
18.1.Pla tècnic Espinalba: el regidor senyor Esteve Surribas demana si hi ha prevista cap 
actuació sobre el pla tècnic d'Espinalba. 
 
El senyor alcalde li respon que ara s'ha aprovat el pla tècnic per part de la Generalitat; i que 
ara falta finançament per poder elaborar el pla tècnic de Feitús, que s'intentarà sol·licitar 
subvenció per a poder-ho fer. 
 
El regidor senyor Esteve Surribas demana si hi ha alguna previsió per fer-ho. El senyor 
alcalde li respon que de moment no n'hi ha cap, per la falta de finançament. 
 
El senyor alcalde el convida a mirar-se el pla tècnic ja aprovat perquè pugui comprovar què 
es pot treure de fusta, tipus, i demés informació. 
 
Abans de finalitzar el Ple i per raons d’urgència el senyor alcalde proposa incorporar un nou 
punt en l’ordre del dia consistent en la proposta de sol·licitud a la Direcció General del 
Cadastre d'aplicació de coeficients del cadastre per al 2014. El senyor alcalde informa que 
l'assumpte és urgent ja que el termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 28 de febrer, i 
que no es trobava inclòs a l'ordre del dia perquè la reunió informativa sobre aquest 
assumpte ha tingut lloc avui mateix, aquest matí. 
 
En primer lloc i abans de discutir aquests nous punts de l’ordre del dia es procedeix a la 
votació de la seva urgència i incorporació. 
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Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
19.PROPOSTA  DE SOL·LICITUD A LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE 
D'APLICACIÓ DE COEFICIENTS 2014  
 
Vista la modificació de l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat 
pel Reial Decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, introduïda per la Llei 16/2012, de 27 de 
desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de 
les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica; 
 
Atès que la modificació esmentada permet la sol·licitud a la Direcció General del Cadastre 
de l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del terme municipal, dels 
coeficients que estableixi a l’efecte la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2014; 
 
Atès que la ponència de valors cadastrals corresponent al municipi de Llanars va ser 
aprovada l’any 1988; 
 
Atès que el termini per a presentar la sol·licitud esmentada finalitza el proper dia 28 de 
febrer de 2013; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació als valors cadastrals dels 
béns immobles urbans del terme municipal, dels coeficients que estableixi a l’efecte la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014. 
 
Segon.- Enviar la sol·licitud aprovada a la Direcció General del Cadastre, d’acord amb el 
model normalitzat establert a l’efecte. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21.00 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  
  
 


