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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 2/2013 
Caràcter: Extraordinària 
Dia:  7 de maig de 2013 
Hora d’inici: 19.35 hores 
Hora d’acabament: 20.00 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. Modificació del pressupost 1/2013: concessió de crèdit extraordinari del pressupost del 
2013 
2. Contractació de les obres d'Abastament d'aigua del nucli d'Espinalba de Llanars i  
aprovació del plec de clàusules administratives particulars 
3. Proposta aprovació definitiva del conveni de cessió d’ús de la sala polivalent entre 
l’Ajuntament i la Societat Joventut Llanarenca 
4. Proposta d’acord de  l'Ajuntament de Llanars d’adjudicació del contracte derivat de l’acord 
marc del subministrament d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local  a l’empresa Endesa Energia SAU (exp. 
2012/01) 
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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. 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 119.231,94 €, 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 31/12/2012 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. 

 
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. 
 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 29 

 

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 38,952,65 € 

 Romanent de tresoreria disponible 75,141,95 € 

 

 
2. CRÈDITS EXTRAORDINARIS QUE S’ACORDEN: 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRI
A 

 
CONCEPTE 

CONSIGNACIÓ 
ACTUAL 

 
ALTA 

CONSIGNACIÓ 
FINAL 

      

2013.1.151,61102 
 
2013,1,340,61121 
 
2013,1,155,61122 

PUOSC'12  - ABASTAMENT DE LA 
ZONA D'ESPINALBA  
ARRANJAMENT INSTAL·LACIÓ 
PISCINA 
QUADRE ENLLUMENAT PÚBLIC I 
REGULADORS DE FLUX LLUMINÒS 

0,00 € 
 
0,00 € 
 
0,00 € 

31,586,53 € 
 
  4,911,24 € 
 
  2,464,88 € 

31,586,53 € 
 
  4,911,24 € 
 
  2,464,88 € 

 TOTAL 0,00 €  38,952,65 € 38,952,65 € 

 
L'interventor informa: 
 
Que en com a conseqüència de l'aprovació de la present modificació de crèdit 1/2013, el 
pressupost del 2013 la corporació es trobarà en situació de necessitat de finançament per 
tant no compliria amb l’estabilitat pressupostaria regulada per  la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, però d’acord amb l’article 21 del Real Decret 1943/2007 s’estableix que les 
modificacions pressupostàries finançades amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals, no precisarà l’elaboració de Pla econòmic financer fins a la liquidació del 
pressupost. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
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2. CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ABASTAMENT D'AIGUA AL NUCLI 
D'ESPINALBA DE LLANARS I  APROVACIÓ DEL PLEC DE CLAUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS. 
 
 
Atès que per acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, s’aprova el Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya per a l’any 2012, on s’hi inclou l’obra d'Abastament d'aigua al nucli d'Espinalba de 
Llanars, actuació núm. 2012/889, amb una subvenció dins el programa general del PUOSC 
de 149.582,32 €. 
 
Per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28/09/2012, atenent que el pressupost del projecte 
aprovat definitivament era diferent al pressupost inclòs inicialment en el PUOSC, DE 
166.202,58 € i que, a partir de 1 de setembre de 2012 va entrar en vigor el nou tipus d'IVA al 
21%, es va acordar l'actualització de dades econòmiques del projecte, del que en resulta un 
pressupost definitiu de 181.168,85 €, IVA inclòs, efectuant-se l'oportuna comunicació al 
Departament de Governació, mitjançant escrit amb registre de sortida 2-2012-000739-1, de 
data 12/12/2012. 
 
Per provisió de l’alcaldia de data 25 d'abril de 2013 es disposa que s’emetin els informes 
d’intervenció, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar, i de secretaria, 
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, i que es redacti el plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir la contractació. 
 
A la vista dels informes d’intervenció i de secretaria, per decret de data 30 d'abril de 2013 es 
resol d’incoar l’expedient de contractació. 
 
Vist l’informe d’intervenció conforme, mitjançant expedient de modificació del pressupost 1-
2013, es dotarà de consignació pressupostària la partida 2013.1.151.61102 del pressupost 
de despeses vigent. 
 
Vista la proposta de plec de clàusules administratives que han de regir la contractació per 
procediment negociat, incorporada a l’expedient en data 30 d'abril de 2013 i l’informe-
proposta de secretaria; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords. 
 

1. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment d'adjudicació 
mitjançant procediment negociat sense publicitat per a l'obra d'abastament d'aigua al nucli 
d'Espinalba de Llanars. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars del procediment negociat sense 
publicitat del contracte d'obres d'abastament d'aigua al nucli d'Espinalba de Llanars. 
 
3. Autoritzar la despesa de 149.726,32, més 31.442,53 €, corresponent al 21% d’IVA, 
resultant un import total de 181.168,85 € (CENT VUITANTA-UN MIL CENT SEIXANTA-VUIT 
EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) IVA INCLÒS, amb càrrec a la partida 
2013.1.151.61102 del pressupost de 2013, condicionada a l'aprovació definitiva de 
l'expedient 1/2013 de modificació del crèdit del Pressupost del 2013. 
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4. Convocar el procediment negociat sense publicitat mitjançant la petició de com a mínim tres 
ofertes a empreses, degudament capacitades per a la realització de l'objecte del contracte. 
 
5. Facultar a l’alcalde per a dur a terme la tramitació de l’expedient, l’adjudicació del mateix i 
la resta d’actuacions necessàries i, especialment, la signatura del contracte, donant-ne 
compte al ple en les sessions plenàries corresponents. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE LA 
SALA POLIVALENT ENTRE L’AJUNTAMENT I LA SOCIETAT JOVENTUT 
LLANARENCA 
 
Per acord del Ple de l'Ajuntament de 21 de febrer de 2013, es va aprovar inicialment el 
conveni, entre l'Ajuntament de Llanars i la Societat Cultural Recreativa "Joventut Llanarenca, 
per a la cessió d'ús a favor de l'Ajuntament de Llanars de l'immoble situat al carrer 
Catalunya, 1, de Llanars. 

 
El conveni es va aprovar prèviament, per la Societat Cultural Recreativa "Joventut 
Llanarenca", en Assemblea General de Socis celebrada el dia 15 de febrer de 2013. 
 
L'expedient es va exposar al públic mitjançant la publicació d'anunci al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament i al BOP de Girona, núm. 49, de data 11 de març de 2013, sense que es 
presentessin al·legacions. 
 
Es proposa al Ple, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar definitivament el  Conveni de cessió d'ús de la sala polivalent del  carrer 
Catalunya, a formalitzar entre l'Ajuntament de Llanars i la Societat Joventut Llanarenca. 
 
Segon. Publicar anunci de l'aprovació definitiva al BOP de Girona i al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament. 
 
Tercer. Comunicar l'adopció d'aquest acords a la Societat Joventut Llanarenca. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 

4. PROPOSTA D’ACORD DE  L'AJUNTAMENT DE LLANARS D’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT 
D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL  A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA SAU (Exp. 2012/01) 
 
ANTECEDENTS 
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1- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten incorporats en 
l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.  
 
2.- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten integrats en 
l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals. 
 
3.- El 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- 
se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una 
durada inicial d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de 
preus unitaris que tot seguit es detallen: 

       

Terme d´energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

       

 
4- Que en compliment del que s’estableix a la clàusula 21.F del Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) s’ha constituït la corresponent garantia definitiva dels 
contractes derivats de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica amb destinació 
als ens locals de Catalunya per un import de 1.893.860,00 €. 
 
5.- En data 21 de febrer de 2012, el Ple de l'Ajuntament de Llanars va aprovar l’adhesió 
d’aquesta corporació 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 Català pel Desenvolupament Local de Catalunya.  
 
6.- Que mitjançant escrit presentat al Consorci Català pel Desenvolupament Local en data 
22 de març de 2013 pel Sr. Antoni Franquesa i Tomàs, en representació de l’entitat Unión 
Fenosa Comercial S.L, aquesta comercialitzadora ha comunicat la seva disposició a 
continuar amb el subministrament d’electricitat als Ajuntaments que actualment n’estan 
rebent, en virtut de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Expedient 001/2009) i que es troben al corrent de pagament, 
mantenint- ne les condicions actuals fins el proper 30 de juny de 2013, o fins el moment que 
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es faci efectiva la contractació amb la nova adjudicatària, Endesa Energia SAU, si aquesta 
efectivitat es produís en data anterior.  
 
7.- S’ha acreditat per part dels serveis de Secretaria i d’Intervenció  d’aquest Ajuntament la 
viabilitat jurídica i econòmica d’utilitzar la contractació derivada de l’Acord marc adjudicat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local en el lot de subministrament d’energia elèctrica 
a favor d’Endesa Energia SAU. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) en què es determina que 
els ens, organismes i entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els 
que siguin necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals  
 
2. Article 196 TLCSP, que determina que els òrgans de contractació podran concloure 
acords marc amb un o varis empresaris per tal de fixar les condicions a què s’han d’ajustar 
els contractes que pretenguin adjudicar durant un determinat període de temps. 
 
3. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització del contracte administratiu mitjançant 
la signatura, per les parts del contracte, dels corresponents documents contractuals.  
 
4. Article 205 del TRLCSP, en quant regula l’adhesió a sistemes externs de contractació 
centralitzada de les Entitats locals. 

 
5.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya 
(Exp. 2012/01), en quant a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord 
marc. 
 
6- Clàusula quaranta-unena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
abans esmentat pel que fa a l’abonament del descompte del 1,5 % sobre el preu establert 
per realitzar el pagament previ al termini establert a l’article 216.4 del TRLCSP. 
 
7-  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. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment aquest Ajuntament proposa al Ple, l'adopció dels acords següents:  
 
ACORDS 
 
1.- Adjudicar a favor de l’empresa Endesa Energia SAU, el contracte administratiu pel 
subministrament d’energia elèctrica d’aquest Ajuntament com a derivat de l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya (expedient 
2012/O1) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa 
Energia Sau en data 29 de gener de 2013 pel període que va des de l’1 d’abril de 2013 al 31 
de març de 2014. 
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2. – Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les establertes en el Plec 
de clàusules administratives particulars de l’Acord marc,  les condicions particulars del 
subministrament elèctric que figuren en l’Annex d’aquest acord en allò que no contradiguin ni 
s’oposin a les previsions del Plec de l’Acord marc i els preus establerts en el quadre 
següent: 

       

Terme d´energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

       

 
3.- Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el llistat que consta en el 
document de condicions particulars del subministrament ja esmentat que figura com Annex 
d’aquest acord el qual com a document contractual serà subscrit per ambdues parts. 
 
4.- Que per raó d’interès públic i atesa que és l'opció que garanteix el manteniment de les 
millors condicions possibles, s’acorda continuar rebent, mentre no es faci efectiva la 
contractació amb la nova adjudicatària, Endesa Energia SAU, el subministrament d’energia 
elèctrica de la comercialitzadora Unión Fenosa Comercial, S.L, de conformitat amb la 
proposta emesa per part d’aquesta, a la qual fa referència l’antecedent sisè del present 
acord. 
 
5. – Aprovar realitzar els pagaments dels preus fixats en les factures de l’empresa 
subministradora com abonaments a compte, amb regularització final en la liquidació del 
contracte, als efectes de procedir a la domiciliació bancària per tal d’obtenir el descompte de 
l’1,5 % previst en la clàusula quaranta-unena del plec de clàusules administratives 
particulars de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica i de gas natural amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya. 
 
6.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura amb l’empresa Endesa Energia SAU de l`Annex 
que configura el  document contractual específic del contracte derivat de l’Acord marc abans 
esmentat i a realitzar totes quantes actuacions siguin necessàries pel desplegament i 
execució del present acord. 
 
7.– Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament, als efectes 
d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa Endesa 
Energia SAU i per la realització de gestions i resolució d’incidències en l’execució del 
contracte, a la Sra. Remei Soldevila i Miranda, secretària delegada pel SAT del Consell 
Comarcal del Ripollès a l'Ajuntament de Llanars. 
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8.- Notificar els apartats primer, segon, tercer i quart d’aquest acord a Endesa Energia Sau 
com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’electricitat per tal que en un termini màxim de vint dies hàbils formalitzi el document de 
condicions particulars que figura com annex d’aquest acord i on hi consta la corresponent 
relació de CUPS objecte dels subministraments.  
 
9.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. 
 
Votacions 
 
La proposta s'aprova per unanimitat. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20.00 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 
 


