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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 20 DE JUNY DE 

2022 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000003  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 20 de juny de 2022 

Hora d’inici: 19:51 h 

Hora de fi: 20:18 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Amadeu Rosell Marti, Alcalde 

Josep Buixeda Pages, Regidor 

Mireia Guillaumes Vilanova, Regidora 

Concepció Carrera Colom, Regidora 

Anna Torrent Moret, Regidora 

Miriam Garea Gil, Secretària 

 

 

Han excusat la seva absència: 

Joan Moret Roqué, Regidor 

Anna Solà Soy, Regidora 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

següent: 

 

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior 

2.- Donar compte de decrets d'alcaldia 

3.- Ratificació de decrets 

3.1.- Ratificar decret 2022DECR000259 d'aprovació del Conveni amb l'Agència de 

Desenvolupament del Ripollès en el marc del Programa Treball i Formació 2022 

3.2.- Ratificar decret 2022DECR000273 - Adhesió al GAL Associació Gestió Programa 

Leader Ripollès Ges Bisaura 

4.- Aprovació del compte general del pressupost per a l'exercici 2021 

5.- Donar compte de Informe anual de la funció interventora de l'exercici 2021 

6.- Donar compte del període mig de pagament (PMP) 1r trimestre 2022 

7.- Dació de compte de la tramesa de les obligacions de subministrament d'informació 

al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública previstes a la LO 2/2012, per la intervenció 

general de l'Ajuntament de Llanars, corresponent al 1r trimestre de 2022 

8.- Dació de compte de l’Informe resum anual dels resultats del control intern, que 

s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 

l’exercici 2021 

9.- Aprovació de l'expedient d'atorgament de subvencions per a la Llar d'infants, cursos 

2019-2020 i 2020-2021 i convocatòria 

10.- Proposta d'aprovació del calendari de festes locals per a l'any 2022 

11.- Aprovació de l’annex a la delegació del servei de distribució d’aigua potable del 

municipi de Llanars 

12.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
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Catalunya, mitjançant el departament de la vicepresidència i de polítiques digitals i 

territori, i els ajuntaments de Llanars i Vilallonga de Ter, en relació amb el projecte de 

construcció de la via ciclista en el tram de Llanars a Vilallonga de Ter 

13.- Proposta d’acord de l’Ajuntament de Llanars d’adhesió a la primera pròrroga del 

contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 

destinació a les entitats locals de catalunya (exp. 2019.03) 

14.- Punts d'urgència 

15.- Mocions 

16.- Precs i preguntes 

 

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior 

 

Es proposa al Ple l’aprovació de les següents actes: 

 

- Acta núm. PLE2022000002 del Ple ordinari de 21 de març de 2022 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Josep Buixeda Pagès, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

 

2.- Donar compte de decrets d'alcaldia 

 

Es dona compte al Ple dels Decrets d’alcaldia dictats des de la darrera sessió 

plenària ordinària següents: 

 

Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2022DECR000110  X2022000195 16/03/2022 
DEC CONTRACTACIO OBRA ARRANJAMENT 
MUR PLAÇA OM 16032022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000111  X2022000065 16/03/2022 DEC ORDRE DEL DIA 16032022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000112  X2021000803 18/03/2022 
DEC REQUERIMENT SEGREGACIO FINCA 
CARRER CONFLENT 01022022                                                                                                                                                                                                       

2022DECR000113  X2022000192 18/03/2022 
DEC SUBVENCIO ZER SORTIDES 2021-2022 
15032022                                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000114  X2021000841 18/03/2022 
DEC O QUOTA CBS RIPOLLES MARÇ 2022 
09032022                                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000115  X2022000008 18/03/2022 
DEC O QUOTA CCR RSU MARÇ 2022 
11032022                                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000116  X2022000189 22/03/2022 
DEC EXEMPCIO IVTM PER DISCAPACITAT 
21032022                                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000117  X2022000157 22/03/2022 
DEC LLIC OB X2022000157 PLAT DUTXA I 
FUSTERIES QUINTA 14 2 21032022                                                                                                                                                                                             

2022DECR000118  X2022000102 22/03/2022 
DEC LLIC OB X2022000102 ACABATS 
INTERIORS ESCOLES 8 18032022                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000119  X2021000848 22/03/2022 
DEC LLIC OB INSERTABLE FOC A TERRA LA 
PLANA 2 2-2 04012021                                                                                                                                                                                                      
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2022DECR000120  X2022000218 25/03/2022 
DEC SOL DIPSALUT PT06 SALUBRITAT PISCINA 
MUNICIPAL 25032022                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000121  X2022000197 25/03/2022 
DEC SOL DIPSALUT PT05 SALUBRITAT PISCINA 
US PUBLIC HOTEL GREVOL 25032022                                                                                                                                                                                        

2022DECR000122  X2022000217 25/03/2022 
DEC AUTOR CARAVAN REVISTES ZONA VERDA 
25032022 

2022DECR000123  X2022000153 28/03/2022 
DEC ESMENA NOM DEL TITULAR VEHICLE 
BAIXA PER TRANSFERENCIA 11032022                                                                                                                                                                                             

2022DECR000124  X2022000215 28/03/2022 
DEC ADO NOMINES MARÇ 2022 I SEG SOC 
FEBRER 2022 25032022                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000125  X2022000224 28/03/2022 
DEC INCOACIO EXP CONTRACTACIO SOLERA 
BASSA SORTIDOR 28032022                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000126  X2022000036 28/03/2022 
DEC O FACTURES LLUM REBUDES FINS 
16032022                                                                                                                                                                                                                       

2022DECR000127  X2022000070 28/03/2022 
DEC ADO LIQ MANCOMUNITAT LLEVANEUS 
11-2021 02-2022 22032022                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000128  X2021000207 28/03/2022 
DEC ADO QUOTA EXCEP POCTEFA 
PATRIMCAT 21032022                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000129  X2022000231 30/03/2022 
DEC APROV PADRO IBI URBANA 2022 
30032022                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000130  X2022000230 30/03/2022 
DEC APROV PADRO IBI RUSTICA 2022 
30032022                                                                                                                                                                                                                       

2022DECR000131  X2022000229 30/03/2022 
DEC APROV PADRO ESCOMBRERIES 2022 
30032022                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000132  X2022000226 30/03/2022 DEC CONTRACTE HAVANERES 2022 28032022 

2022DECR000133  X2022000222 31/03/2022 DEC AUTOR. PARADA GURBTEC 25032022 

2022DECR000134  X2022000188 31/03/2022 
DEC AUTORITZACIO XURRERIA FESTA MAJOR 
2022 22032022 

2022DECR000135  X2022000243 01/04/2022 

DEC INICI EXPEDIENT CONTRAC SUB 
ACCESSORI TALLAGESPA MAQUINA MULTIUS 
31032022                                                                                                                                                                                   

2022DECR000136  X2022000104 01/04/2022 
DEC COL.LABORACIO CAMPANYA MULLAT 
2022 01032022                                                                                                                                                                                                                 

2022DECR000137  X2022000240 04/04/2022 
DEC AUTOR PAS TRANSPYR COAST TO COAST 
2022 31032022 

2022DECR000138  X2022000254 05/04/2022 
DEC AUTOR. US COOPERATIVA REUNIÓ 
PROP. FINQUES RUSTIQUES 05042022 

2022DECR000139  X2022000082 05/04/2022 DEC AUTOR CAMP DE TIR 14082022 

2022DECR000140  X2022000250 05/04/2022 
DEC AUTOR CAMP DE TIR 16042022 
04042022 

2022DECR000141  X2022000242 06/04/2022 
DEC EXEMPCIO IVTM REMOLC AGRICOLA 
06042022                                                                                                                                                                                                                      
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2022DECR000142  X2022000239 06/04/2022 
DEC LLIC OB X2022000239 CARRER FONT 1 
06042022                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000143  X2021000459 07/04/2022 

DEC TRAMITACIO CONTRACTE MENOR 
OBRES AMB PUBLICITAT FONT BADIA 
07042022                                                                                                                                                                                         

2022DECR000144  X2022000166 07/04/2022 
DEC O PRIMER PAGAMENT CONTRACTE 
PUBLICITAT PUNT AVUI 01042022                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000145  X2021000218 07/04/2022 
DEC O FACTURA NETEJA MARÇ 2022 
01042022                                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000146  X2022000069 07/04/2022 
DEC O FACTURES TELEFON FIX FEBRER I 
MARÇ 2022 01042022                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000147  X2022000073 07/04/2022 
DEC ADO FACTURA SERVEIS TECNICS MARÇ 
2022 04042022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000148  X2022000151 07/04/2022 DEC ADO FACTURES MARÇ 2022 01042022                                                                                                                                                                                                                             

2022DECR000149  X2022000265 07/04/2022 

DEC SOL·LICITUD INFORME SECRETARIA 
PROCEDIMENT SEGUIR SELECCIO PERSONAL 
TEMPORAL AUXILIAR ADMINISTRATIU  
07042022                                                                                                                                               

2022DECR000150  X2022000265 11/04/2022 

DEC APROVACIO CONVOCATORIA I BASES 
PLAÇA LABORAL TEMPORAL AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 11042022                                                                                                                                                                       

2022DECR000151  X2022000008 11/04/2022 DEC O QUOTA CCR RSU ABRIL 2022 11042022                                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000152  X2022000266 11/04/2022 
DEC  AD QUOTA MANCOMUNITAT 2022 
07042022                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000153  X2022000021 11/04/2022 
DEC ADO COMISSIONS I DESPESES 
CAIXABANK FINS 01042022                                                                                                                                                                                                           

2022DECR000154  X2022000147 11/04/2022 
DEC ADO CSRCR PREMI COBRANÇA LIQ 
RECAPTACIO 1T2022 11042022                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000155  X2022000027 11/04/2022 
DEC AD O O QUOTES FIBRA OPTICA 3 MESOS 
30032022                                                                                                                                                                                                                 

2022DECR000156  X2022000252 11/04/2022 
DEC INCOACIO EXPEDIENT COMPTE GENERAL 
2021 11042022                                                                                                                                                                                                             

2022DECR000157  X2021000162 11/04/2022 
DEC ADO AMORT+INT PRESTEC CAIXABANK 
4T2021-1T2022 11042022                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000158  X2022000288 12/04/2022 
DEC APROVACIO US PASTURES COMUNALS 
2021 12042022                                                                                                                                                                                                                

2022DECR000159  X2022000266 12/04/2022 
DEC O QUOTES MANCOMUNITAT PRIMER I 
SEGON TRIMESTRE 2022 12042022                                                                                                                                                                                                

2022DECR000160  X2021000841 12/04/2022 
DEC O QUOTA CBS RIPOLLES ABRIL 2022 
12042022                                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000161  X2022000287 12/04/2022 
DEC ADO ASSEGURANÇA LAND ROVER 
12042022                                                                                                                                                                                                                         
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2022DECR000162  X2021000803 13/04/2022 
DEC LLIC  SEGREGACIO FINCA CARRER MAJOR 
8 13042022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000163  X2022000296 14/04/2022 DEC AUTORITZACIO CAMP DE TIR 17042022 

2022DECR000164  X2022000165 19/04/2022 
DEC LLIC DIVISIO HORITZONTAL CARRER 
QUINTA 1 14042022                                                                                                                                                                                                           

2022DECR000165  X2022000225 19/04/2022 
DEC LLIC OB GURBTEC RASA FIBRA OPTICA 
CARRER ROSER 13042022                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000166  X2022000234 19/04/2022 
DEC SOL DIPUTACIO SUBVENCIO NEVADES 
2022 30032022                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000167  X2022000074 19/04/2022 
DEC ASSABENTAT BAIXA TURISME RURAL 
RIFRED 19042022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000168  X2022000227 20/04/2022 
DEC ASSABENTAT ACTIVITAT RAMADERA 
EXTENSIVA OVELLES SOLADEVALL 20042022                                                                                                                                                                                         

2022DECR000169  X2022000134 20/04/2022 DEC AUTOR PARADA SANT JORDI 20042022 

2022DECR000170  X2021000501 21/04/2022 
DEC DEVOLUCIO QUOTES AULA MUSICA PER 
BAIXA ALUMNE 21042022                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000171  X2022000138 21/04/2022 

DEC ADO XALOC TAXES GESTIO 
LIQUIDACIONS GENER I FEBRER 2022 
14042022                                                                                                                                                                                            

2022DECR000172  X2022000036 21/04/2022 DEC O FACTURES LLUM REBUDES 15042022                                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000173  X2022000293 21/04/2022 
DEC ADO QUOTA ASSOCIAT AMI 2022 
13042022                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000174  X2022000261 22/04/2022 
DEC LLIC OB EXP X2022000261PLAQUES 
SOLARS PSG PALANCO 21042022                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000175  X2022000034 22/04/2022 
DEC APROVACIO GRATIFICACIONS 
EXTRAORDINARIES ABRIL 2022 21042022                                                                                                                                                                                                

2022DECR000176  X2022000245 25/04/2022 
DEC SOL DIPSALUT SUBVENCIO SERVEI 
SOCORRISME 2022 20042022                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000177  X2022000313 25/04/2022 
DEC INCOACIO EXPEDIENT CONTRACTACIO 
SERVEI SOCORRISME PISCINA 25042022                                                                                                                                                                                          

2022DECR000178  X2022000233 25/04/2022 
DEC LLIC OB EXP X2022000233 MANT GAS 
PARC 21 LA PLANA 25042022                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000179  X2022000232 25/04/2022 
DEC LLIC OB EXP X2022000232 MANT GAS 
CARRER LA PLANA PARC 21 BLOC B 25042022                                                                                                                                                                                    

2022DECR000180  X2022000318 27/04/2022 DEC AUTOR US CAMP DE TIR 01052022 

2022DECR000181  X2021000459 28/04/2022 
DEC DECLARAR DESERTA LICITACIO OBRA 
FONT BADIA I POU DEL TER 28042022                                                                                                                                                                                           

2022DECR000182  X2022000317 28/04/2022 
DEC ADO NOMINES ABRIL2022 I SEGURETAT 
SOCIAL MARÇ 2022 26042022                                                                                                                                                                                                 

2022DECR000183  X2022000070 28/04/2022 
DEC ADO MANCOMUNITAT US LLEVANEUS 
MARÇ 2022 25042022                                                                                                                                                                                                            



 
 

 
Pl. De l’OM, 3 – 17869-LLANARS – Telèfon 972 74 03 61 – Email: ajuntament@llanars.cat – CIF P-1709800-E 

 

2022DECR000184  X2022000138 28/04/2022 
DEC ADO XALOC PREMI COBRANÇA 
LIQUIDACIO MARÇ 2022 25042022                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000185  X2022000314 28/04/2022 
DEC SUBV DIPUTACIO FONS ECONOMIC 
EXTRAORDINARI 2022 28042022                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000186  X2022000027 28/04/2022 
DEC O QUOTA FIBRA OPTICA MARÇ 2022 
27042022                                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000187  X2022000266 28/04/2022 
DEC O QUOTA MANCOMUNITAT 3T2022 
26042022                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000188  X2022000037 28/04/2022 
DEC O FACTURA CCR SERVEI NOMINES 
1T2022 27042022                                                                                                                                                                                                                

2022DECR000189  X2022000084 02/05/2022 
DEC AD CONTRACTE PROTECCIO DADES 2022 
28042022                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000190  X2021000547 02/05/2022 

DEC AMPLIACIO TERMINI INICI OBRES 
X2021000547 CASA 2 CARRER CANAL 
21042022                                                                                                                                                                                      

2022DECR000191  X2022000325 02/05/2022 
DEC DEV PART PROPORCIONAL IVTM 2022 
PER BAIXA DEFINITIVA VEHICLE 28042022                                                                                                                                                                                       

2022DECR000192  X2021000697 02/05/2022 
DEC AJUT AMPA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
2021-2022 28042022                                                                                                                                                                                                       

2022DECR000193  X2022000327 02/05/2022 
DEC AUTOR SALA LA COOPERATIVA 
02052022 

2022DECR000194  X2022000265 05/05/2022 

DEC APROVACIO ADMESOS I EXCLOSOS 
PROVISIONAL SELECCIO PERSONAL LABORAL 
INTERI AUXILIAR ADMINISTRATIVA 05052022                                                                                                                                                  

2022DECR000195  X2022000047 05/05/2022 
DEC APROVACIO ENCARREC GESTIO 
SUBVENCIO CAMINS RURALS 2022 05052022                                                                                                                                                                                             

2022DECR000196  X2022000249 05/05/2022 DEC ADO FACTURES ABRIL 2022 02052022                                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000197  X2021000844 05/05/2022 

DEC INCOACIO EXP CONTRACTACIO OBRES 
COMPLEMENTARIES COBERTA PISTA 
05052022                                                                                                                                                                                      

2022DECR000198  X2021000218 05/05/2022 
DEC O FACTURA NETEJA ABRIL 2022 
02052022                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000199  X2022000073 05/05/2022 
DEC ADO FACTURA SERVEIS TECNICS ABRIL 
2022 02052022                                                                                                                                                                                                             

2022DECR000200  X2022000166 05/05/2022 
DEC O FACTURA 2N PAGAMENT CONTRACTE 
HERMES PUNT AVUI 02052022                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000201  X2022000332 05/05/2022 

DEC INCOACIO EXPEDIENT ACTIVITAT REGIM 
COMUNICACIO I REQUERIMENT 
DOCUMENTACIO PUNT RECARREGA GREVOL 
05052022                                                                                                                                                    

2022DECR000202  X2022000007 05/05/2022 
DEC O FACTURES MANT INFORMATIC 
FEBRER-MARÇ-ABRIL 2022 03052022                                                                                                                                                                                                  
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2022DECR000203  X2018000031 05/05/2022 

DEC RENUNCIA SUBVENCIO PER 
IMPOSIBILITAT REALITZACIO OBRES 
03052022                                                                                                                                                                                             

2022DECR000204  X2022000070 05/05/2022 
DEC ADO LIQUIDACIONS MANCOMUNITAT 
NEU 05052022                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000205  X2021000752 05/05/2022 

DEC APROVACIO CONTRACTE LABORAL 
TEMPORAL AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
05052022                                                                                                                                                                                       

2022DECR000206  X2022000329 05/05/2022 DEC ADO FACTURES AIGUA 1T2022 02052022                                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000207  X2022000008 05/05/2022 DEC O CCR QUOTA RSU MAIG 2022 05052022                                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000208  X2021000841 05/05/2022 
DEC O QUOTA CBS RIPOLLES SERVEI SOCIALS 
MAIG 2022 05052022                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000209  X2022000289 06/05/2022 
DEC LLIC OB EXP X2022000289 MANT GAS 
CTRA. SETCASES 2 05052022                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000210  X2022000291 06/05/2022 
DEC LLIC OB X2022000291 BANY I FINESTRES 
CAMI PEDREGUET 6 03052022                                                                                                                                                                                              

2022DECR000211  X2022000243 10/05/2022 
DEC CONTRACTE MENOR ACCESSORI 
TALLAGESPA MAQUINA MULTIUS 05052022                                                                                                                                                                                               

2022DECR000212  X2022000069 10/05/2022 
DEC O FACTURA TELEFON FIX ABRIL 2022 
02052022                                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000213  X2022000363 16/05/2022 
DEC AUTOR SALA DE BALL MORERES FI DE 
CURS 13052022 

2022DECR000214  X2022000348 16/05/2022 
DEC AUTORITZACIO CAMP DEL TIR 11062022 
13052022 

2022DECR000215  X2022000359 16/05/2022 DEC AUTOR PAS X BIKE 12052022 

2022DECR000216  X2022000362 16/05/2022 
DEC CONTRACTACIO ELEMENTS I REPARACIO 
PARC INFANTIL 12052022                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000217  X2022000344 16/05/2022 
DEC COMPRA MAT. ABONAMENTS I 
TARGETES  PISCINA 12052022 

2022DECR000218  X2022000356 16/05/2022 
DEC EXEMPCIO IVTM PER DISCAPACITAT 
11052022                                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000219  X2022000224 17/05/2022 
DEC CONTRACTACIO GUNITAT SOLERA BASSA 
SORTIDOR 17052022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000220  X2022000356 18/05/2022 
DEC ESMENA ERROR MATERIAL DECRET 
2022DECR000218 EXEMPCIO IVTM 18052022                                                                                                                                                                                          

2022DECR000221  X2022000369 19/05/2022 
DEC DELEGACIO FUNCIONS ALCALDIA 
17052022                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000222  X2022000057 19/05/2022 DEC CONTRACTE DIVERSIONES 18052022 

2022DECR000223  X2022000034 19/05/2022 
DEC GRATIFICACIONS EXTRAORDINARIES 
PERSONAL MAIG 2022 19052022                                                                                                                                                                                                  
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2022DECR000224  X2022000265 23/05/2022 

DEC APROVACIO DEFINITIVA ADMESOS I 
EXCLOSOS PROVISIONAL SELECCIO PERSONAL 
LABORAL INTERI AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
23052022                                                                                                                                       

2022DECR000225  X2022000370 23/05/2022 
DEC AUT PAS CURSA TRAIL ULLDETER 
20052022 

2022DECR000226  X2022000376 23/05/2022 DEC AUTOR CAMP DE TIR 28052022 

2022DECR000227  X2022000225 23/05/2022 

DEC DEVOLUCIO AVAL EXP LLIC OB 
X2022000225 FIBRA OPTICA C.ROSER 
23052022                                                                                                                                                                                        

2022DECR000228  X2022000336 23/05/2022 
DEC LLIC OB X2022000336 LINIA BT 
BELLABRIGUES 23052022                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000229  X2022000382 24/05/2022 
DEC AUTOR CAMP DE TIR 04062022 
23052022 

2022DECR000230  X2022000051 25/05/2022 
DEC AD QUOTA PAIS ART I HISTORIA 2022 
06052022                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000231  X2021000844 25/05/2022 

DEC ADJUDICACIO OBRES 
COMPLEMENTARIES COBERTA PISTA 
ESPORITVA 21122021                                                                                                                                                                                          

2022DECR000232  X2022000027 25/05/2022 
DEC O QUOTA FIBRA OPTICA ABRIL 2022 
13052022                                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000233  X2021000843 25/05/2022 DEC AD QUOTA CONGIAC 2022 06052022                                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000234  X2021000282 25/05/2022 
DEC ADO APORTACIO CCR PART COMUNA 
FEDER COMARCAL 2022 10052022                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000235  X2021000458 25/05/2022 
DEC O AJUT AMPA RAMON SURIÑACH CASAL 
ESTIU 2021 04052022                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000236  X2022000070 25/05/2022 
DEC ADO LIQUIDACIONS MANCOMUNITAT 
NEU ABRIL I COMANDA SAL 11052022                                                                                                                                                                                              

2022DECR000237  X2022000051 25/05/2022 DEC O QUOA PAIS ART 2022 25052022                                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000238  X2021000843 25/05/2022 DEC O QUOTA CONGIAC 2022 25052022                                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000239  X2022000138 25/05/2022 
DEC ADO TAXES DE GESTIO XALOC 
LIQUIDACIO ABRIL 2022 18052022                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000240  X2022000132 25/05/2022 
DEC ADO ADQUISICIO PALS FAROLES 
11052022                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000241  X2022000243 25/05/2022 
DEC ADO ACCESSORI TALLAGESPA MAQUINA 
MULTIUS 19052022                                                                                                                                                                                                           

2022DECR000242  X2022000362 25/05/2022 
DEC ADO ROCODROM INFANTIL I MANT 
GRONXADOR 19052022                                                                                                                                                                                                             

2022DECR000243  X2022000095 25/05/2022 
DEC AD QUOTA ASSOCIAT CONSORCI DEL TER 
2022 06052022                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000244  X2022000088 25/05/2022 
DEC ADO COMISSIONS I ALTRES SABADELL 
FINS 22042022                                                                                                                                                                                                              
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2022DECR000245  X2022000390 25/05/2022 
DEC ADO NOMINES MAIG 2022 I SEGURETAT 
SOCIAL ABRIL 2022 25052022                                                                                                                                                                                                

2022DECR000246  X2022000313 25/05/2022 

DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR 
SERVEI SOCORRISME TEMPORADA 2022 
24052022                                                                                                                                                                                       

2022DECR000247  X2021000733 26/05/2022 
DEC APROVACIO FRACCIONAMENT ICIO EXP 
LLICENCIA OBRES 20052022                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000248  X2022000324 26/05/2022 

DEC SOL·LICITUD INFORME SECRETARIA 
PROCEDIMENT I LEGISLACIO ORDENANÇA 
GUAL 25052022                                                                                                                                                                             

2022DECR000249  X2019000016 26/05/2022 
DEC CONVALIDACIO OMISSIO FACTURA 
FOTOCOPIADORA 25052022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000250  X2022000095 26/05/2022 
DEC O QUOTA CONSORCI DEL TER 2022 
25052022                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000251  X2022000324 26/05/2022 
DEC PUBLICACIO ANUNCI WEB SOBRE 
ORDENANÇA GUALS 26052022                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000252  X2022000366 26/05/2022 DEC COMPRA FONT PATI ESCOLA 26052022 

2022DECR000253  X2022000301 27/05/2022 
DEC LLIC OB X2022000301 REFORMA CUINA I 
BANY CAN TALENO 26052022                                                                                                                                                                                                

2022DECR000254  X2022000360 27/05/2022 
DEC LLIC OB X2022000360 PLAQUES SOLARS 
MAS LA BADIA 26052022                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000255  X2022000326 27/05/2022 
DEC LLIC OB X2022000326 EDIF 
PLURIFAMILIAR PARC 13 SICARS 26052022                                                                                                                                                                                              

2022DECR000256  X2022000371 27/05/2022 
DEC AUTOR. ATRACCIONS FESTA MAJOR 
26052022 

2022DECR000257  X2020000207 27/05/2022 
DEC PRORROGA CONTRACTE TV RIPOLLES 
PER A 2022 27052022                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000258  X2022000265 27/05/2022 

DEC CONTRACTACIO PERSONAL LABORAL 
INTERI AUXILIAR ADMINISTRATIVA C2 
25052022                                                                                                                                                                                    

2022DECR000260  X2022000124 01/06/2022 
DEC CONVALIDACIO CONTRACTE MENOR 
FUSTERIA FAÇANA AJUNTAMENT 31052022                                                                                                                                                                                            

2022DECR000261  X2022000415 02/06/2022 
DEC APROVACIO REPRESENTANTS PODERS 
PER PLETS 02062022                                                                                                                                                                                                           

2022DECR000262  X2022000124 02/06/2022 
DEC ADO FACTURA MANTENIMENT FUSTERIA 
FAÇANA AJUNTAMENT I BANCS 06052022                                                                                                                                                                                         

2022DECR000263  X2020000207 02/06/2022 
DEC O 1A FACTURA CONTRACTE TV RIPOLLES 
2022 27052022                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000264  X2022000007 02/06/2022 
DEC O FACTURA MANTENIMENT 
INFORMATIC MAIG 2022 02062022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000265  X2022000069 02/06/2022 
DEC O FACTURA TELEFON FIX MAIG 2022 
30052022                                                                                                                                                                                                                    
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2022DECR000266  X2022000073 02/06/2022 
DEC ADO FACTURA SERVEIS TECNICS MAIG 
2022 02062022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000267  X2022000331 02/06/2022 DEC ADO FACTURES MAIG 2022 02062022                                                                                                                                                                                                                             

2022DECR000268  X2021000218 02/06/2022 
DEC O FACTURA NETEJA MAIG 2022 
30052022                                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000269  X2022000367 07/06/2022 
DEC INCOACIO EXP SUBMINISTRAMENT 
CISTELLES BASQUET 07062022                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000270  X2022000432 07/06/2022 
DEC SUPORT ADR TREBALL A LES 7 
COMARQUES 03062022                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000271  X2022000421 08/06/2022 DEC AUT CAMP TIR 19062022 

2022DECR000272  X2022000319 08/06/2022 
DEC INCOACIO EXP CONTRACTACIO 
PERSONAL PISCINA 2022 08062022                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000274  X2022000435 08/06/2022 
DEC INCOACIO EXP MOD PRESS 2-2022 RLT 
08062022                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000275  X2022000436 09/06/2022 
DEC CONTRACTACIO ARRANJAMENT TALUS 
PATI ESCOLA 08062022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000276  X2022000008 10/06/2022 DEC O QUOTA CCR RSU JUNY 2022 07062022                                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000277  X2021000841 10/06/2022 
DEC O QUOTA CBS RIPOLLES JUNY 2022 
07062022                                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000278  X2022000409 10/06/2022 
DEC LLIC OB X2022000409 PLAQUES SOLARS 
SICARS 7 09062022                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000279  X2022000389 10/06/2022 
DEC LLIC OB X2022000389 CLOSA 
BELLABRIGA 12 09062022                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000280  X2022000452 13/06/2022 
DEC AUTORITZACIO INSTAL.LACIO CIRC 
15062022                                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000281  X2021000697 13/06/2022 
DEC ADO AJUT AMPA MORERES 
EXTRAESCOLARS 2021-2022 09062022                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000282  X2022000441 13/06/2022 
DEC INCO EXP TC-1-2022 TC PARTIDA 
CANASTES BASQUET 09062022                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000283  X2022000027 14/06/2022 
DEC O QUOTA FIBRA OPTICA MAIG 2022 
13062022                                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000284  X2022000463 14/06/2022 

DEC INICI EXPEDIENT SUBVENCIONS LLAR 
INFANTS CURSOS 2019-2020 I 2020-2021 
13062022                                                                                                                                                                              

2022DECR000285  X2022000463 15/06/2022 

DEC INCOACIO EXPEDIENT SUBVENCIONS 
GUARDERIA 2019-2020 I 2020-2021 
15062022                                                                                                                                                                                     

 
 

Els membres assistents es donen per assabentat. 

 

3.- Ratificació de decrets 
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3.1.- Ratificar decret 2022DECR000259 d'aprovació del Conveni amb 

l'Agència de Desenvolupament del Ripollès en el marc del Programa Treball 

i Formació 2022 

 

Expedients núm.: X2022000042 

Procediment: Contractació. Convenis  

Assumpte: Conveni de col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del 

Ripollès i l’ajuntament de Llanars en el marc del Programa Treball i Formació 2022 

 

DECRET D’ALCALDIA 

 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 

DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE LLANARS EN EL 

MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022 PER A LES LÍNIES 

MG52, PRGC I PANP, ANUALITAT 2022-2023 

 

Atenent que l’Agència de desenvolupament del Ripollès te atorgada una subvenció 

per resolució del director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de 29 d’abril de 

2022, en el marc de la convocatòria que regula L’Ordre EMT/176/2021, de 9 de 

setembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, en relació 

amb les actuacions del Programa Treball i Formació per a les línies MG52, PRGC i 

PANP. 

 

Atès que el El programa Treball i Formació 2022 per a les línies MG52, PRGC i PANP 

planteja a les persones participants les següents accions:  

 

1.- Accions d’experiència laboral adreçades a facilitar la pràctica laboral de les 

persones participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i 

d’interès social: suport administratiu i atenció al públic, suport a la informació 

mediambiental i al ciutadà, suport al manteniment i neteja d’espais públics i suport 

a la conducció i acompanyament a persones en situació de dependència. Es preveu 

la contractació d’1 persona de la línia MG52 per a la realització de tasques de 

suport al manteniment i neteja d’espais públics.  

 

2.- Accions d’acompanyament a les persones adreçades a facilitar la gestió del 

Programa Treball i Formació 2022 per a les línies MG52, PRGC i PANP, donar suport 

als processos ocupacionals que desenvolupen les persones participants al llarg del 

Programa, a través de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès el tècnic/a del 

programa serà la persona responsable per gestionar, coordinar, acompanyar als 

participants durant el procés de durada de la contractació, amb l’objectiu de 

promoure la reinserció laboral d’1 persona de la comarca del Ripollès. D'acord amb 

la base 23 en el paràgraf a) de l’Ordre TSF/156/2018 de 20 de setembre, per la 

qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 

programa Treball i Formació 2018. Les entitats beneficiàries previstes en la base 3 

hauran de formalitzar un conveni amb els Ajuntaments i/o ens públics en els quals 

es desenvolupin les accions d’experiència laboral obligatòriament, l'entitat 

beneficiària s'obligarà a fer-se càrrec d’emprar a la persona en el Pla de Prevenció 

de Riscos Laborals i facilitar-li les mesures per a la seva adequada protecció i 

complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària, que li pugui afectar.  

 

Atès que l'Ajuntament esta interessat en fomentar les polítiques actives d’ocupació i 

les mesures de promoció econòmica a la comarca a través de la participació en 
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aquest programa i en concret, mitjançant les accions d’experiència laboral i en 

aprovar la delegació de les competències necessàries per a poder actuar en el 

terme municipal de Llanars tot realitzant les tasques encomanades en el Programa 

Treball i Formació 2022 per a les línies MG52, PRGC i PANP a ĺ Agència de 

Desenvolupament del Ripollès. 

 

Vist el conveni redactat en aquest sentit entre l'Agència de Desenvolupament del 

Ripollès i l'Ajuntament de Llanars i el seu annex de descripció de costos del 

treballador i despeses subvencionades, que corresponen a un contracte de sis 

mesos. 

 

Vist l’informe de secretaria intervenció referent a la tramitació de l’expedient i 

consignació pressupostària, del que es desprèn que caldrà modificar la partida 

pressupostària 2022.1.942.46701 de transferències a l’ADR per tal de cobrir la part  

de despeses no subvencionables; 

 

RESOLC: 

 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament 

del Ripollès i l’ajuntament de Llanars en el marc del Programa Treball i Formació 

2022 per a persones demandants d’ocupació i la seva minuta. 

 

Segon. Finançar els imports corresponents segons consta a la clàusula Quarta del 

conveni, amb un primer pagament corresponent al 20% del cost total del 

treballador, que es xifra en 4.706,69 euros i al 50% dels costos que no cobreix la 

subvenció, que es xifra en 1.203,34 euros. 

 

 
 

Tercer. Presentar davant el Ple la proposta de modificació del pressupost 2022 en 

el sentit de suplementar crèdit a la partida 2022.1.942.46701 per tal de poder 

disposar de l’import necessari  per cobrir el 50% restant dels costos que no cobreix 

la subvenció: Despeses de gestió, liquidació final de la contractació, vacances no 

gaudides i altres costos en cas de finalització del contracte abans del període 

establert de la durada d’aquest. 

 

Quart. Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la signatura del 

conveni i demés tràmits necessaris. 
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Cinquè. Comunicar la present resolució a l'Agència de Desenvolupament del 

Ripollès pel seu coneixement i als efectes adients. 

 

Sisè. Ratificar la present resolució en la propera sessió ordinària de ple que es 

celebri. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Josep Buixeda Pagès, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

3.2.- Ratificar decret 2022DECR000273 - Adhesió al GAL Associació Gestió 

Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 

 

Expedient: X2022000426  

Procediment: Convenis privats i públics 

Assumpte: Adhesió al Grup d’Acció Local (GAL) Associació per gestió del programa 

Leader Ripollès Ges Bisaura 

 

DECRET D’ALCALDIA 

ADHESIÓ AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL (GAL) ASSOCIACIÓ PER GESTIÓ DEL 

PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA  

 

El dia 22 de juliol de 2008 va tenir lloc a Ripoll, l’acte de constitució on es va 

procedir a aprovar definitivament per tots els membres la creació de l’Associació 

per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura, així com els estatuts pels 

quals s’havia de regir l’Ens.  

 

L’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura, és una entitat 

sense ànim de lucre (Grup d’Acció Local), que té com objectiu l’aplicació d’una 

estratègia de desenvolupament local a través de la metodologia Leader en el marc 

del Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària (PEPAC ) 2023-2027.  

 

En data 20 de maig del 2022, es publica al DOGC l’Ordre ACC/ 115/ 2022, de 17 de 

maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups d’Acció 

Local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció 

d’estratègies de desenvolupament local per a l’aplicació a Catalunya del 

desenvolupament local participatiu en el marc del Pla Estratègic Nacional de la 

Política Agrària Comunitària (PEPAC) 2023-2027, i s’aproven les bases reguladores 

dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.  

 

En el punt 6.2.2. apartat e) de l’Ordre es demana com a documentació a presentar 

la còpia dels acords dels plenaris de les administracions locals corresponents en què 

autoritzen la seva adhesió al grup.  

 

Entenent que el municipi de Llanars forma part de l’àmbit territorial elegible del 

PEPAC 2023-2027, segons annex 1 de l’Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig i 

segons el mapa territorial, pertoca formar part del GAL: Associació per la gestió del 

programa Leader Ripollès Ges Bisaura. 
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RESOLC: 

 

Primer. AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Llanars al Grup 

d’Acció Local: Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura  

 

Segon. NOTIFICAR la present resolució a Associació per la gestió del programa 

Leader Ripollès Ges Bisaura  

 

Tercer. RATIFICAR la present resolució en la propera sessió ordinària del Ple que 

es celebri. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Josep Buixeda Pagès, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

4.- Aprovació del compte general del pressupost per a l'exercici 2021 

 

Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 

2021, juntament amb tota la seva documentació annexa, segons la legislació 

vigent; 

 

Vistos els informes de secretaria i d’intervenció emesos sobre l’esmentat Compte, i 

els Dictàmens a favor de la Comissió Especial de Comptes emesos en data 

05/05/2022 i 20/06/2022; 

 

Atès que el compte general va ser exposat al públic mitjançant anunci publicat en 

BOP núm. 90 de data 11 de maig de 2022 perquè poguessin presentar-se 

reclamacions, objeccions o observacions, i que no s’han presentat, segons consta 

en el certificat de Secretaria que consta a l'expedient; 

 

De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local,  

 

Atesa la Resolució de 24 de març de 2014, per la qual es fa públic el conveni de 

col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya 

per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats 

locals signat el 3 de desembre de 2014; 

 

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

 

Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Llanars corresponent a 

l’any 2021 en la forma en què ha estat presentat i retut. 

 

Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2021 i la 

documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del 

model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 

setembre, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant la plataforma 

d’EACAT, en el format establert per l’Acord del Ple de la Sindicatura de 8 de maig de 

2014 (DOGC núm. 6382, de 24 de maig), relatiu a la forma en què les corporacions 

locals de Catalunya han de retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes per 

mitjans telemàtics. 



 
 

 
Pl. De l’OM, 3 – 17869-LLANARS – Telèfon 972 74 03 61 – Email: ajuntament@llanars.cat – CIF P-1709800-E 

 

 

Tercer. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic 

de 2021 al Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 

223 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el TRLHL, en el marc del 

conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes 

de Catalunya per a la coordinació del retiment telemàtic dels c omptes generals de 

les entitats locals, pel qual acordaren considerar retuts els comptes del seu àmbit 

comú competencial presentats davant de qualsevulla d’elles de conformitat amb els 

acords mitjançant els quals es regula el format del Compte general de les entitats 

locals en suport informàtic. 

 

Quart. Facultar a la Secretaria - Intervenció d’aquest ajuntament, per a la tramesa 

telemàtica que correspongui. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Josep Buixeda Pagès, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

5.- Donar compte de Informe anual de la funció interventora de l'exercici 

2021 

 

Es dona compte al plenari que durant l’exercici 2021 s’ha dut a terme un control 

d’Intervenció que ha donar com a resultat les dades següents: 

 

 

INFORME ANUAL DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE 

L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI 

S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, DE LES PRINCIPALS ANOMALIES EN MATÈRIA 

D’INGRESSOS, DELS INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA 

I DELS RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE LES 

BESTRETES DE CAIXA FIXA DE L’EXERCICI 2021 

 

 

ANTECEDENTS 

 

D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 

(TRLRHL) i 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim 

jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan 

interventor, en ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost, ha 

d’elevar al ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel president de 

l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de 

l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela financera al qual s’hagi 

sol·licitat informe, així com un resum de les principals anomalies detectades en 

matèria d’ingressos. Aquest informe ha d’atendre únicament a aspectes propis de 
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l’exercici de la funció interventora, sense incloure qüestions d’oportunitat o 

conveniència de les actuacions que fiscalitzi. 

 

L’entitat local, en sessió plenària de 28 de setembre de 2018, va aprovar el model 

de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 

bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en 

comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els 

drets i ingressos de l’entitat local, en virtut del que estableixen els articles 13 i 9 

del RCIL, respectivament. 

 

L’apartat 8 de l’article 15 del RCIL estableix que aquest informe anual ha de 

diferenciar, de manera clara i concisa, el caràcter suspensiu o no de les objeccions 

efectuades pels òrgans interventors. No obstant, en haver-se aprovat la fiscalització 

i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics això implica que, l’incompliment de 

qualsevol d’aquests requisits comporta, en tots els casos, la suspensió de la 

tramitació de l’expedient. 

 

Pel que fa el resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos 

en l’exercici de la funció interventora, a què fa referència l’apartat 6 de l’article 15 

del RCIL, en haver-se aprovat la substitució de la fiscalització prèvia de drets i 

ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, no és possible 

detectar aquestes anomalies en aquesta fase del control. 

 

A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció 

interventora emesos durant l’exercici s’han d’inc loure, també, en la relació que 

esmenten els apartats 6 i 7 de l’article 15 del RCIL.  

 

Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, l’informe anual de l’article 15.6 

del mateix RCIL ha d’incloure, en un punt addicional, els resultats obtinguts del 

control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del 

control intern a les entitats del sector públic local (RCIL). 

 

INFORME 

 

La finalitat d’aquest informe, doncs, és informar de les resolucions adoptades pel 

president contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la 

Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en 

matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels 

resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, amb 
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l’objecte de donar compliment al requerit pels articles 15, 27.2 i 28.2 del RCIL i 

218.1 del TRLRHL. 

 

A continuació es mostra la informació requerida en la normativa vigent, per a 

l’exercici 2020: 

 

1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les 

objeccions efectuades per la Intervenció. 

 

- No s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les objeccions efectuades per 

la Intervenció. 

 

 

2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a 

l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  

 

- Per a l’aprovació de les resolucions i/o decrets contraris a les objeccions 

emeses per la Intervenció, no s’ha sol·licitat opinió a la Intervenció General de 

la Generalitat de Catalunya o, si s’ha sol·licitat ha estat amb opinió favorable, i 

per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió d’aques t 

òrgan de tutela financera. 

 

3) Resum de les principals anomalies detectades en matèria 

d’ingressos. 

 

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control 

inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en 

matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora. 

 

4) Informes d’omissió de la funció interventora. 

 

- S’han emès 2 informes d’omissió de la funció interventora, el detall dels quals 

consta a l’Annex I d’aquest informe. 

 

5) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a 

justificar. 

 

- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments 

a justificar, atès que no procedeix perquè no n’hi ha. 

 

6) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de 

caixa fixa. 

 

- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes 

de caixa fixa, atès que no procedeix perquè no n’hi ha. 

 

D’aquest informe, corresponent a l’exercici 2021 se’n donarà compte al ple 

juntament amb la liquidació del pressupost de l’entitat local. 
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ANNEX I – DETALL DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE 

L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI S’ESCAU, 

A L’OPINIÓ DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

DELS INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I/O DELS 

RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES JUSTIFICATIUS DELS PAGAMENTS A 

JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES DE CAIXA FIXA DE L’EXERCICI 2021 

 

4) Informes d’omissió de la funció interventora. 

 

4.1)Informe: 

 

Número expedient: X2019000016 

Modalitat de la despesa i tipus d’expedient: Contracte de serveis: manteniment de 

màquina impressora/fotocopiadora i servei de còpies 

Data de la resolució, decret i/o acord amb omissió: 01/01/2019 

Òrgan competent de la despesa: Alcalde 

Import de l’expedient: 1.449,23 €/per any de contracte, pel servei de manteniment 

i servei de còpies. 

Aplicació pressupostària: 2021.1.920.21600 

Data de l’informe amb d’omissió: 21/01/2021 

Motiu de l’omissió de la funció interventora: Es va ometre el procediment de 

contractació del servei (tractant-se com un contracte menor) 

Procedència de la revisió els actes: Es detecten infraccions de l’ordenament jurídic, 

a banda de la pròpia omissió, que qualifiquen a priori l’acte com a nul.  L’alcaldia va 

justificar els motius que van donar lloc a la omissió i per Decret d’alcaldia es va 

convalidar la omissió i es va aprovar la despesa i el pagament. 

 

 4.2)Informe: 

 

Número expedient: X2019000016 

Modalitat de la despesa i tipus d’expedient: Contracte de serveis: manteniment de  

màquina impressora/fotocopiadora i servei de còpies 

Data de la resolució, decret i/o acord amb omissió: 01/01/2019 

Òrgan competent de la despesa: Alcalde 

Import de l’expedient: 1.331,64€ €/per any de contracte, pel servei de 

manteniment. 

Aplicació pressupostària: 2021.1.920.21600 

Data de l’informe amb d’omissió: 11/02/2021 

Motiu de l’omissió de la funció interventora: Es va ometre el procediment de 

contractació del servei (tractant-se com un contracte menor) 

Procedència de la revisió els actes: Es detecten infraccions de l’ordenament jurídic, 

a banda de la pròpia omissió, que qualifiquen a priori l’acte com a nul.  L’alcaldia va 

justificar els motius que van donar lloc a la omissió i per Decret d’alcaldia es va 

convalidar la omissió i es va aprovar la despesa i el pagament. 
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Els membres assistents al Ple es donen per assabentats. 

 

6.- Donar compte del període mig de pagament (PMP) 1r trimestre 2022 

 

Fets 

 

Vistos i comprovats els estats comptables del pressupost d’aquest Ajuntament i la 

corresponent relació de pagaments realitzats durant el PRIMER trimestre de 2022, 

d’acord amb la llista obtinguda del registre de factures de la comptabilitat d’aquesta 

corporació i les corresponents obligacions. 

 

Fonaments de dret 

 

Vist l’article 4.1.b) de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera, on no només introdueix el control del deute públic financer si no també 

el control del deute comercial. 

 

D’acord amb el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la 

metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 

Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos 

en règim de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.  

 

L’esmentat Real Decret determina el mètode de càlcul del període mig de pagament 

a proveïdors, el qual es té en compte el rati d’operacions pagades, l’import total del 

pagaments realitzats, el rati d’operacions pendents de pagament i l’import total de 

pagaments pendents. 

 

Tenint en compte el Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre, que modifica 

alguns articles del Reial Decret 635/2014. 

 

Per tot això,  

 

La informació tramesa al MINHAP, en data 25/04/2022, en relació al PMP del quart 

trimestre de 2021 queda de la manera següent: 

 

Per cada entitat (Llanars) Primer trimestre de 2022 

Rati operacions pagades 47,62 

Import pagaments realitzats 175.812,55 

Rati operacions pendents 23,93 

Import pagaments pendents 5.363,07 

PMP 46,92 

 

Per tant, NO es compleix el període mig de pagament. 

 

Els membres assistents al Ple es donen per assabentats. 
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7.- Dació de compte de la tramesa de les obligacions de subministrament 

d'informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública previstes a la LO 

2/2012, per la intervenció general de l'Ajuntament de Llanars, 

corresponent al 1r trimestre de 2022 

 

La base número 29 d’execució del pressupost de exercici 2022 en relació a la 

informació sobre execució pressupostària estableix que: 

 

1. En compliment del que disposa l’article 207 RDLeg 2/2004, la Intervenció 

General ha de trametre al Ple la informació per trimestre vençut sobre 

l’execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la 

corporació, dels organismes autònoms i dels consorcis adscrits. 

 

2. En la mateixa sessió plenària, s’ha de donar compte de l’última informació 

tramesa per la Intervenció General al Ministeri d’Hisenda en relació amb els 

pressupostos de les entitats relacionades en la base 1a, en compliment de 

l’article 16 de l’OHAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 

les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

 

3. Tanmateix, de la informació comptable del quart trimestre de l’exercici s’ha 

de donar compte al Ple de forma implícita i conjuntament amb la liquidació 

del pressupost general de l’Entitat Local, dels seus organismes autònoms i 

dels consorcis adscrits, juntament amb l’informe de la Intervenció en relació 

amb el compliment dels objectius de la LO 2/2012. 

 

 

Per tot això, l’Alcalde/President proposa al ple de la corporació l’adopció del següent 

ACORD: 

 

Primer.- Donar-se per assabentat de la informació establerta a l’article 207 RDleg 

2004, el qual disposa que “la Intervenció de l’entitat local remetrà al Ple, 

mitjançant l’Alcalde/President, la informació de l’execució dels pressupostos i del 

moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars 

del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple 

estableixi” . Per al període establert per aquest Ple, aquesta informació és la 

següent: 

 

 

- Informació sobre l’execució del pressupost 
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- Moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries i no 

pressupostàries i situació de la tresoreria 

 

 
 

Segon.- Donar-se per assabentat de la informació establerta a l’article 16 de 

l’OHAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

trimestrals de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, 

de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent a la 

darrera informació tramesa per la Intervenció General al Ministeri d’Hisenda, per al 

període establert per aquest Ple.  Aquesta informació és la següent: 
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1. Informació referent a l’actualització dels pressupostos en execució i 

resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada 

trimestre dels ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats 

complementaris: 

(Formulari 1.1.1; art. 16.1 i 16.5) 

 
F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 31/03/2022 del ejercicio 2022

Organización:   133

Entidad:   AJUNTAMENT DE LLANARS

Clasificación Económica

Ejercicio Cerrados

Ingresos

Previsiones Iniciales 

Presupuesto

Estimaciones 

Previsiones Definitivas 

al final del Ejercicio (1)

Derechos 

Reconocidos 

Netos (2)

Recaudación 

Líquida (2)

Recaudación Líquida 

(2)

Estimación de derechos reconocidos netos a 31/12/2022

1. Impuestos Directos 366.550,00 € 366.550,00 € 45.146,40 € 3.976,74 € 0,00 € 359117,74

2. Impuestos indirectos 6.000,00 € 6.000,00 € 8.900,46 € 8.900,46 € 0,00 € 9527,31

3. Tasas y otros ingresos 147.327,03 € 147.327,03 € 38.584,44 € 36.692,94 € 137,50 € 131371,49

4. Transferencias corrientes 186.225,27 € 186.225,27 € 184.034,13 € 48.189,13 € 1.871,32 € 184034,13

5. Ingresos patrimoniales 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5820

6. Enajenación de inversiones reales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0

7. Transferencias de capital 33.897,70 € 33.897,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0

8. Activos financieros 0,00 € 75.099,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0

9. Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0

Total Ingresos 746.000,00 € 821.099,78 € 276.665,43 € 97.759,27 € 2.008,82 €

Ejercicio Cerrados

Gastos

Créditos Iniciales 

Presupuesto

Estimación Créditos 

Definitivos al Final del 

Ejercicio (1)

Obligaciones 

Reconocidas 

Netas (2)

Pagos 

Líquidos(2)
Pagos Líquidos (2)

Estimación de obligaciones reconocidas netas a 31/12/2022

1. Gastos de personal 172.713,36 € 172.713,36 € 32.141,47 € 32.141,47 € 0,00 € 32141,47

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 356.670,83 € 367.080,53 € 45.330,41 € 39.605,13 € 23.550,28 € 59363,48

3. Gastos financieros 3.290,00 € 3.290,00 € 47,61 € 43,73 € 244,54 € 138,44

4. Transferencias corrientes 133.625,00 € 144.505,00 € 29.863,30 € 21.782,82 € 6.802,80 € 41625,85

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0

6. Inversiones reales 59.655,06 € 113.465,14 € 21.000,00 € 21.000,00 € 120.610,26 € 21000

7. Transferencias de capital 45,75 € 45,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0

8. Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0

9. Pasivos financieros 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10000

746.000,00 € 821.099,78 € 128.382,79 € 114.573,15 € 151.207,88 €

Ejercicio Corriente

Ejercicio Corriente

 
 

 

2. Obligacions, vencudes, liquides, exigibles i no imputades a pressupo

st: 

(Formulari IB.5; art. 16.2) 

 
Descripción del Gasto Aplicación presupuestaria Pendiente a 1 de enero Abonos Cargos Pendiente a 31 de diciembre Pagado a 31 de diciembre Observaciones

 
 

3. Informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 

despeses del pressupostos amb la capacitat o necessitat de 

finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu 

de Comptes, i actualització de l’informe de la intervenció del 

compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del deute: 

(Excels facilitats pel servei d’assistència; art. 16.3 I 4) 
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EXERCICI 2022 1R TRIMESTRE

Ingressos no financers

Previsions 

definitives a final 

de trimestre

Previsió de 

modificacions de 

crèdit

Estimació % 

execució

Estimació final 

de drets 

reconeguts nets

1. Impostos directes 366.550,00 0,00 100,00% 366.550,00

2. Impostos indirectes 6.000,00 0,00 100,00% 6.000,00

3. Taxes, preus públics i altres ingressos 147.327,03 0,00 100,00% 147.327,03

4. Transferències corrents 186.225,27 0,00 100,00% 186.225,27

5. Ingressos patrimonials 6.000,00 0,00 100,00% 6.000,00

6. Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 100,00% 0,00

7. Transferències de capital 33.897,70 0,00 100,00% 33.897,70

1. Total ingressos no financers 746.000,00 0,00 746.000,00

Despeses no financeres

Crèdits definitius 

a final de 

trimestre

Previsió de 

modificacions de 

crèdit

Estimació % 

execució

Estmació final 

obligacions 

reconegudes 

netes

1. Despeses de personal 172.713,36 0,00 100,00% 172.713,36

2. Despeses en béns corrents i serveis 367.080,53 0,00 90,00% 330.372,48

3. Despeses financeres 3.290,00 0,00 100,00% 3.290,00

4. Transferències corrents 144.505,00 0,00 100,00% 144.505,00

5. Fons de contingència 0,00 0,00 100,00% 0,00

6. Inversions reals 113.465,14 0,00 100,00% 113.465,14

7. Transferències de capital 45,75 0,00 100,00% 45,75

2. Total despeses no financeres 801.099,78 0,00 764.391,73

-18.391,73

Import

7.109,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.  Altres 0,00

7.109,62

0,00

-11.282,11

1. Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1-3 (excepte PTE)

Article
DRN liquidació 

2021

Recaptat 2021 

(pressupost 

corrent + 

pressupostos 

tancats)

10. Impost sobre la renda 347.953,24 340.920,27

11. Impost sobre el capital 5.532,80 6.429,81

13. Impost sobre activitats econòmiques

16. Recàrrecs sobre impostos directes de l'Estat i de la comunitat autònoma

17. Recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals

18. Impostos directes extingits

19. Altres impostos directes

Total capítol 1 353.486,04 347.350,08 -1,74% 366.550,00 -6.362,73

21. Impostos sobre el valor afegit

22. Sobre consums específics

26. Recàrrecs sobre impostos indirectes de l'Estat i de la comunitat autònoma

27. Recàrrecs sobre impostos indirectes d'altres ens locals

28. Impostos indirectes extingits

29. Altres impostos indirectes 5.766,35 19.430,48

Total capítol 2 5.766,35 19.430,48 236,96% 6.000,00 14.217,79

30. Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 84.556,05 83.413,37

31. Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 40.336,72 40.336,72

32. Taxes per la prestació d'activitats de competència local 5.278,43 5.356,93

33. Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament del domini públic local 13.101,74 13.249,07

34. Preus públics

35. Contribucions especials

36. Vendes

38. Reintegraments d'operacions corrents 9.296,67 9.296,67

39. Altres ingressos 28.633,76 28.633,76

Total capítol 3 181.203,37 180.286,52 -0,51% 147.327,03 -745,44

TOTAL 540.455,76 547.067,08 78,24% 7.109,62

ACTUALITZACIÓ TRIMESTRAL DE L'AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT 

PRESSUPOSTÀRIA I DEL LÍMIT DEL DEUTE

% Recaptació 

2021 (negatiu 

indica % no 

recaptat / positiu 

indica % recaptat 

en excés)

5. Ajustos per operacions internes

Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

Ajuntament de Llanars

AJUSTOS AL SALDO PRESSUPOSTARI EN TERMES SEC

3. SALDO PRESSUPOSTARI (1 - 2)

Ajustos al saldo pressupostari en termes SEC

6.    Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)

7.    Dividends i participació en beneficis

8.    Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea

9.    Operacions de permuta financera (SWAPS)

10.  Operacions de reintegrament i execució d'avals

1.    Ajust per recaptació d'ingressos capítols 1-3

2.    Ajust per liquidació PTE

3.    Interessos i diferències de canvi

4.    (+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa

5.    Inversions realitzades per compte de la corporació local

4. Total ajustos al saldo pressupostari en termes SEC

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (3 + 4 - 5)

16.  Contractes d'associació público privada (APP's)

17.  Inversions realitzades per la corporació local per compte d'una altra administració pública

18.  Prèstecs

19.  Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost

20.  Consolidació de transferències amb altres administracions públiques

Ajust

% Recaptació 

2021 (negatiu 

indica % no 

recaptat / positiu 

indica % recaptat 

en excés)

Ajust

Estimació DRN 

2022

Estimació DRN 

2022

Estimació DRN 

2022

% Recaptació 

2021 (negatiu 

indica % no 

recaptat / positiu 

indica % recaptat 

en excés)

Ajust

11.  Aportacions de capital

12.  Assumpció i cancelació de deutes

13.  Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost (compte 413 segons Ordre HAC/1364/2018)

14.  Adquisicions amb pagament ajornat

15.  Arrendament financer
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4. Dades d'execució previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 7 relatius 

a les unitats integrants del sector administracions públiques de la 

comptabilitat nacional així com el número d’efectius referits a l’últim 

dia del trimestre anterior: 

(Formulari 1.12; art. 16.9) 

 

 
F.1.1.12 - Dotacion de Plantillas y retribuciones
Comunicación ejecucion trimestral correspondiente a fecha: 31/03/2022 del ejercicio 2022
Organización: 133

Entidad: 

Sectores a considerar Organicas: Programas: 

(1)

Administracion General y Resto de sectores

Policia Local

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria

Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Estan marcados con X aquellos sectores para los que se ha suministrado informacion 

F.1.1.A3 Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector: (2)

Número Total de Efectivos: 7 (3)

Importe Total de Gastos: 32.141,47 (4)

Modelo para cada sector de actividad

Grupo de personal Basicas Complementarias

Incentivos al 

rendimiento

Planes de 

Pensiones

Total 

Retribuciones

Organos de Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal Directivo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,00 

Funcionarios de carrera 1 2.533,63 3.258,32 0,00 0,00 

Funcionarios interinos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laboral fijo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laboral temporal 4 15.886,47 0,00 0,00 0,00 

Otro personal 2 1.207,62 0,00 0,00 0,00 

Total (5) 7 19.627,72 3.258,32 

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto

Obligac.Recon.a 

fin fecha vencida

Accion social 0,00 €

Seguridad Social 9.255,43 €

Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, 

prestaciones y gastos sociales a cargo 

del empleador 0,00 €

Total gastos comunes (6)

AJUNTAMENT DE LLANARS

Número de 

efectivos a fin 

fecha vencida

Importe de Obligaciones reconocidas a fin fecha vencida Asistencias a Órganos de 

Gobierno (Capítulo 2)

 
 

 

 

 

 

Tercer.- Donar-se per assabentat del període mig de pagament a proveïdors 

(PMP). 

 

El PMP global a proveïdors tramès al Ministeri d’Hisenda corresponent al 1r  

trimestre és de 46’92 dies.  
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Els membres del Ple es donen per assabentats. 

 

8.- Dació de compte de l’Informe resum anual dels resultats del control 

intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, de l’exercici 2021 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 

d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 

públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió 

de l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del control intern 

que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el 

que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).  

 

L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a 

la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer 

quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats 

de les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme 

l’exercici anterior. L'expressió de l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació 

del compte general", ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a 

actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del procés d'elaboració, formulació i 

aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple i a la IGAE de l'informe 

resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de exercici següent a aquell en què 

s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el citat informe resum. 

 

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les facultats 

atribuïdes per l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020, per 

la que s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, 

l’estructura i el format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a 

la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes 

d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local.  

 

En compliment del requerit pels art icles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL, la 

Intervenció en ha elaborat l’informe resum amb els resultats més significatius 

derivats de les actuacions de control intern realitzades durant l’exercici [2021, en 

les modalitats de funció interventora, control permanent, auditoria pública i control 

financer de subvencions. 

 

Per tot això, l’Alcalde/President proposa al ple de la corporació l’adopció del següent 

ACORD: 

Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe resum anual de [AJUNTAMENT DE 

LLANARS] emès per part de la Intervenció general en data [data informe resum], 

dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici [2021], el contingut del qual es 

transcriu tot seguit: 

 

 

 

“INFORME RESUM ANUAL DE [AJUNTAMENT DE LLANARS] DELS 

RESULTATS DEL CONTROL INTERN, QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL 

TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE 

L’EXERCICI [2021] 
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I.  INTRODUCCIÓ 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 

d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 

públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió 

de l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del control intern 

que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el 

que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).  

 

L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a 

la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer 

quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats 

de les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme 

l’exercici anterior. L'expressió de l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació 

del compte general", ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a 

actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del procés d'elaboració, formulac ió i 

aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple i a la IGAE de l'informe 

resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de l’exercici següent a aquell en què 

s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el citat informe resum. 

 

L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals s’han d’ajustar el 

contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, i ha de crear un inventari 

públic que reculli els informes rebuts de les entitats locals. Fent ús d’aquesta 

facultat, es dicta la Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat, per la que s’estableixen les instruccions a les quals s’han 

d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, així com la 

sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació 

comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic 

local. 

 

En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data [28-09-2018] es va 

configurar el model a aplicar en aquesta entitat, informant sobre l’aplicació del 

règim de control intern [simplificat en els termes que preveuen els articles 39 i  40 

del RCIL inclosos en el Títol V del RCIL] /  amb l’aprovació de la substitució de la 

fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control 

inherent a la presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de fiscalització i 

intervenció limitada prèvia ºde requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a 

l’exercici de la funció interventora i, finalment, l’adhesió a l’acord adoptat per la 

Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11 

d’abril de 2018), i a les seves posteriors modificacions, referent a l’aprovació dels 

requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als 

ens locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les 

Entitats Locals. 

 

En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants 

novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit 

local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el funcionament 

dels serveis del sector públic  local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el 

compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la 

seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió 
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dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la 

qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control 

permanent i d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit 

en l'article 213 del TRLRHL. 

 

Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats 

col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les entitats 

que integren el sector públic institucional d’aquesta entitat local, d'acord amb el 

que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

 

Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum de [AJUNTAMENT DE LLANARS], 

que d’acord amb la Resolució del 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat per la que s’estableixen les instruccions a les que s’ha 

d’ajustar el contingut, estructura i format del informe resum, aquest informe no 

inclou la totalitat de les conclusions derivades de les diferents actuacions 

realitzades i que han estat oportunament tramitades i trameses als seus 

destinataris, d’acord amb el procediment establert en la normativa vigent, sinó que 

conté els aspectes més significatius, ja sigui per la seva importància quantitativa o 

qualitativa, per produir-se de forma reiterada o per la representativitat de l'àrea o 

procediment analitzat, derivats de les actuacions de control intern realitzades 

durant l’exercici [2021], en les modalitats de funció interventora, control 

permanent, auditoria pública i control financer de subvencions, amb l’objectiu de 

donar compliment al que s’estableix en els articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL.  

 

II.  ABAST DE L’INFORME RESUM 

 

II.1 ABAST  

 

Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici [2021], agrupades en 

funció de la seva modalitat, i que constitueixen la base per a l’elaboració d’aquest 

informe resum, són les següents: 

 

1. FUNCIÓ INTERVENTORA 

 

1.1.  Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries 

a les objeccions efectuades per la Intervenció. 

 

S’han emès [648 informes fiscalització o intervenció] informes de fiscalització 

o d’intervenció, dels quals [0 informes amb objeccions] són amb objeccions, i 

finalment, s’han aprovat [0 resolucions/decrets contraris objeccions] 

resolucions i/o decrets contraris a les objeccions efectuades per la 

Intervenció. 

 

1.2.  Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries 

a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Per a l’aprovació de les [0 resolucions/decrets contraris a objeccions] 

resolucions i/o decrets contraris a les objeccions emeses per la Intervenció, 

s’han sol·licitat [0 sol·licituds opinió a IGGC] opinions a la Intervenció General 

de la Generalitat de Catalunya i s’han aprovat [0 resolucions/decrets contraris 
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a opinions] resolucions i/o decrets contraris a l’opinió d’aquest òrgan de tutela 

financera. 

 

1.3.  Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a les 

objeccions efectuades per la Intervenció. 

 

S’han emès [0 total informes fiscalització o intervenció] informes de 

fiscalització o d’intervenció, dels quals [0 informes amb objeccions] són amb 

objeccions, i finalment, s’han aprovat [0 acords ple contraris objeccions] 

acords contraris a les objeccions efectuades per la Intervenció. 

 

1.4.  Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a l’opinió de la 

Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

 

Per a l’aprovació dels [0 acords ple contraris a objeccions] acords contraris a 

les objecc ions emeses per la Intervenció, s’han sol·licitat [0 sol·licituds opinió 

a IGGC] opinions a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i 

s’han aprovat [O acords contraris a opinions] acords contraris a l’opinió 

d’aquest òrgan de tutela financera. 

 

1.5.  Informes d’omissió de la funció interventora. 

 

S’han emès [2 informes d’omissió] informes d’omissió de la funció 

interventora. 

 

1.6.  Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a 

justificar. 

 

S’han emès [0 informes PAJ] informes d’intervenció dels comptes justificatius 

dels pagaments a justificar, dels quals [0 informes desfavorables] són 

desfavorables. 

 

1.7.  Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes 

de caixa fixa. 

 

S’han emès [0 informes BCF] informes d’intervenció dels comptes justificatius 

de les bestretes de caixa fixa, dels quals [0 informes desfavorables] són 

desfavorables. 

 

1.8.  Resum de les principals anomalies detectades en matèria 

d’ingressos. 

 

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control 

inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en 

matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora. 

 

2. CONTROL FINANCER 

 

2.1.  Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d 

RCIL): 
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S’han emès [4 total informes CPNP] informes de control permanent no 

planificables, dels quals [0 informes CPNP de disconformitat] s’han informat 

de disconformitat en no complir-se i/o acreditar-se a l’expedient alguns dels 

aspectes revisats. 

 

2.2.  Actuacions de control permanent planificables obligatòries 

(article 31.2 RCIL): 

 

Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos durant 

l’exercici són els que es mostren a continuació: 

 

- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres 

comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament 

que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en 

particular, que no queden retingudes factures presentades al punt  general 

d'entrada de factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la 

respectiva entitat, en cap de les fases del procés, establerta en l’article 

12.3 de la Llei 25/2013. 

- L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 

morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 

- La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses 

realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació 

pressupostària (compte 413, només per aquelles entitats excloses 

d’auditoria financera), d’acord amb la DA 3. de la LO 9/2013, de control del 

deute comercial en el sector públic. 

 

2.3.  Actuacions de control permanent planificables seleccionables 

(article 31.2 RCIL): 

 

Entitats locals de règim simplificat que no han fet actuacions de control 

permanent seleccionables 

 

Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de [17-05-2018] sobre 

l’aplicació del règim de control intern simplificat segons el que s’estableix en 

els articles 39 i 40 del RCIL, no s’han previst actuacions de control permanent 

planificables seleccionables per aquest exercici. 

 

2.4.  Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL): 

 

Entitats locals sense ens dependents 

 

En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta 

matèria. 

2.5.  Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes 

concedides (article 3.5 RCIL): 

 

Entitats locals que no han fet actuacions de control financer de subvencions 

 

Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per 

cada entitat local d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i 

materialitat, no s’han previst actuacions en aquest matèria, per aquest 

exercici, en no detectar-se riscos en aquest concepte. 
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III.  CONCLUSIONS I RECOMANACIONS1 

 

III.1 CONCLUSIONS 

 

De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2021], se 

n’obtenen les següents conclusions: 

 

1. FUNCIÓ INTERVENTORA 

 

[De l’exercici de la funció interventora, es conclou que no es detecten incidències 

destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en 

aquesta modalitat.] 

 

2. CONTROL PERMANENT 

 

[Dels treballs realitzats en l’exercici del control permanent, es conclou que no es 

detecten incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures 

correctores en aquesta modalitat.] 

 

3. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 

[Dels treballs realitzats en l’exercici del control financer de subvencions, es conclou 

que no es detecten incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció 

de mesures correctores en aquesta modalitat.] 

 

4. AUDITORIA PÚBLICA 

 

[ 

Dels treballs realitzats en l’exercici de l’auditoria pública, es conclou que no es 

detecten incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures 

correctores en aquesta modalitat.] 

 

III.2 RECOMANACIONS 

 

Les recomanacions que es creuen pertinents per a resoldre les deficiències 

detectades i/o per a introduir millores en la gestió, a través d’actuacions concretes 

a adoptar pel propi gestor de l’expedient i/o actuació controlada, són les següents:  

 

1. FUNCIÓ INTERVENTORA 

 

[CAP] 

 

2. CONTROL FINANCER 

 

[CAP] 

 

3. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 

                                                 
1 En cas de no haver realitzat cap actuació de les modalitats de control f inancer de subvencions i/o d’auditoria pública, 
caldrà eliminar l’apartat i no fer-lo constar a III.1 Conclusions ni a III.2 Recomanacions. 
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[CAP] 

 

4. AUDITORIA PÚBLICA 

 

[CAP] 

 

IV.  DEFICIÈNCIES  QUE REQUEREIXEN DE L’ADOPCIÓ DE MESURES 

CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ 

 

[CAP] 

 

V. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 

 

NO HI HA PLA ACCIÓ A L’EXERCICI ANTERIOR 

 

En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en aquest informe, 

l’Alcalde/President de la corporació no va elaborar el corresponent Pla d’acció 

previst a l’article 38 del RCIL. 

 

D’aquest informe se’n donarà compte al ple, a través del president de l’entitat 

local.” 

 

Els membres del Ple es donen per assabentats. 

 

9.- Aprovació de l'expedient d'atorgament de subvencions per a la Llar 

d'infants, cursos 2019-2020 i 2020-2021 i convocatòria 

 

A la vista dels antecedents que consten a l'expedient: 

 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe proposta de Secretaria, 

i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions,  

 

Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 

 

Primer. Aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions per 

procediment de concurrència competitiva destinats a mares i pares, o tutors legals, 

d'alumnes per al servei de la llar d'infants, cursos escolars 2019-2020 i 2020-2021, 

d’acord amb el text que consta a l’expedient X2022000463 

 

Segon. Aprovar la despesa de 7.000,00 euros, a la qual ascendeix l'import de les 

subvencions, a raó de 3.500,00 € per a cada curs escolar. 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2022 48900 7.000,00 

 

Tercer. Registrar la informació a incloure en la BDNS pels mitjans electrònics que 

aquesta proporcioni, acompanyada del text de la convocatòria i del seu extracte.  
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Després de registrar la informació, la BDNS posarà l'extracte de la convocatòria a la 

disposició del Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació. En la publicació 

de l'extracte haurà de constar el codi d'identificació que hagi assignat la BDNS a la 

convocatòria.  

 

Quart. Designar com a instructor a la secretària de l'ajuntament i com a membres 

de l'òrgan col·legiat encarregat d'emetre informe en el qual es concreti el resultat 

de l'avaluació efectuada al senyor alcalde Amadeu Rosell i Martí, la funcionària de 

l'Ajuntament Remei Soldevila Miranda i la regidora Mireia Guillaumes Vilanova. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Josep Buixeda Pagès, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

10.- Proposta d'aprovació del calendari de festes locals per a l'any 2023 

 

Vista l'art ic le 37.2 de l'Estatut  dels T reballadors que estableix que de les 

c atorze festes laborals, dues seran loc als, i per Dec ret  177/1980, de 3 

d'oc tubre, s'estableix que les dues festes loc als seran f ixades per Ordre del 

Conseller d'Empresa i Ocupac ió, a proposta dels munic ipis; 

 

Atès que l'art ic le 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que és el 

Ple munic ipal el c ompetent  per proposar les dues festes loc als;  

 

Vista la previsió del c alendari of ic ial de festes a Catalunya per a l'any 202 3; 

 

Vist  que les festes loc als han d'ésser dues i que no poden esc aure's en 

diumenge ni c oinc idir amb c ap dels dies fest ius que s'estableixen al 

c alendari of ic ial de festes de Catalunya,  

 

Atès que la Festa Major de Llanars es c elebra sempre el quart  c ap de 

setmana de setembre; 

 

Es proposa al Ple l’adopc ió dels següents ac ords:  

 

Primer.-  Proposar amb c aràc ter definit iu, a la Consellera de T reball, Afers 

Soc ials i Famílies, c om a festes loc als del munic ipi de Llanars els dies 25 i 

26  de setembre de 2023. 

 

Segon.-  Comunic ar el present  ac ord als Serveis Territorials a Girona del 

Departament  de T reball, Afers Soc ials i Famílies de la Generalitat  de 

Catalunya, per al seu c oneixement  i a l'efec te c orresponent .  

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Josep Buixeda Pagès, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 
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11.- Aprovació de l’annex a la delegació del servei de distribució d’aigua 

potable del municipi de Llanars 

 

L’Ajuntament de Llanars, per acord del Ple de 21 de maig de 2010, acordà la seva 

adhesió al Consorci de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC).  

En data 30 de juny de 2010 es va signar amb GIACSA el contracte programa en 

qual s’establien els compromisos de les parts i condicions sota les quals GIACSA 

prestaria el servei de competència municipal d’abastament domiciliari d’aigua al 

municipi de Llanars.  

Atès que per a la prestació del servei és necessari que l’Encarregat del Tractament 

tingui accés a les dades de caràcter personal dels abonats, així com també per a la 

gestió de les bonificacions i ajudes al consum de l’aigua de les famílies en risc 

d’exclusió residencial en col·laboració amb el departament de Serveis Socials del 

Responsable del Tractament. 

Atès que per aquesta raó, i en compliment del art. 28.3 del Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 2016/679 de 27 d’abril, cal regular aquest accés i 

tractament de dades de caràcter personal. 

Vist l’annex a la delegació de serveis que preveu posar a disposició de CONGIAC les 

següents dades dels interessats: 

Nom i cognoms del pagador 

NIF/D.N.I. 

Adreça postal o electrònica 

Telèfon 

Dades bancàries 

Contracte de lloguer o escriptura propietat  

Dades de família 

Nòmines 

Informes mèdics i socials 

Certificats atur 

Certificats d’escolarització de menors de 18 anys 

Convenis reguladors  

Servei rebut 

 

I que les activitats que durà a terme l’Encarregat del Tractament seran d’accés, 

registre, modificació, conservació, comunicació i supressió. 

Vistos els pactes que consten a l’annex a la delegació de serveis, que tot seguit es 

transcriuen: 

“...” 

PACTES 

 

1. L’accés per part del Encarregat del Tractament a les dades no es considerarà 

cessió ni comunicació de dades. 
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2. El Responsable del Tractament posa a disposició de l’Encarregat del 

Tractament les dades necessàries per realitzar els serveis enumerats en el punt I 

de  

 

3. L’accés per part de l’Encarregat del Tractament a les dades de caràcter 

personal del Responsable, es realitzarà única i exclusivament amb la finalitat de 

que pugui prestar al Responsable del Fitxer els serveis objecte d’aquest contracte, 

sense que pugui aplicar-los o utilitzar-los amb finalitats diferents.  

 

4. L’Encarregat del Tractament únicament tractarà les dades conforme a les 

instruccions del Responsable. Si l’Encarregat considera que alguna instrucció 

infringeix el RGPD o alguna altre disposició en matèria de protecció de dades de la 

UE o dels Estats membres, l’Encarregat informarà immediatament al Responsable.  

 

5. L’Encarregat del Tractament s’obliga a guardar secret professional respecte 

de les dades de caràcter personal a que tingui accés per tal de complir el pactat en 

aquest contracte, obligant-se a no comunicar-les, ni tan sols per a la seva 

conservació, a altres persones, obligació que subsistirà fins i tot després de 

finalitzar les seva relació amb el Responsable. Aquesta prohibició no inclou la 

presentació de documentació als organismes públics. 

 

6. L'Encarregat podrà comunicar les dades a altres encarregats del tractament 

del mateix Responsable, d'acord amb les instruccions del Responsable. En aquest 

cas, el Responsable ha d'identificar, de forma prèvia i per escrit, l'entitat a la qual 

s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a 

aplicar per a procedir a la comunicació. 

 

7. Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o una 

organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o dels estats membres que 

li sigui aplicable, ha d'informar al Responsable d'aquesta exigència legal de manera 

prèvia, llevat que tal Dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.  

 

8. El Responsable dona la seva conformitat per a que la gestió dels serveis 

delegats siguin duts a terme per GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA, 

empresa que té la encomana com empresa instrumental de CONGIAC i és 

corresponsable amb el consorci.   

 

9. L’Encarregat no subcontractarà cap de les prestacions que formin part de 

l'objecte d'aquest contracte que comportin el tractament de dades personals. En el 

cas que necessiti fer-ho, haurà d’obtenir el consentiment del Responsable i, un cop 

obtingut, firmarà un contracte amb les mateixes especificacions que aquest i 

enviarà una còpia al Responsable. 

 

10. L’Encarregat del Tractament està obligat a implantar les mesures tècniques i 

organitzatives necessàries per garantir la integritat i la confidencialitat de les dades. 

Per aquest motiu, garantirà la formació necessària en matèria de protecció de 

dades a les persones autoritzades a tractar-les, i sol·licitarà per escrit el compromís 

a respectar la confidencialitat i a complir amb les mesures de seguretat 

corresponents. 

 

11. L’Encarregat posarà a disposició del Responsable tota la informació 

necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en l’art. 28, i 
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permetrà i contribuirà a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del 

Responsable o d’un altre auditor autoritzat pel  Responsable  

12. L’Encarregat del Tractament notificarà al Responsable, sense dilació 

indeguda i, en tot cas, abans de 48 hores, qualsevol violació de seguretat de les 

dades personals de que tingui coneixement amb tota la informació rellevant per a la 

documentació de la incidència perquè la  incidència pugui ser comunicada a la 

Autoritat Catalana de Protecció de Dades pel Responsable. No caldrà la notificació al 

Responsable ni a l’autoritat de control, si és improbable que la violació constitueixi 

un risc pels drets i llibertats de les persones. 

 

13. L’Encarregat del Tractament assistirà al Responsable en la resposta al 

exercici dels drets dels interessats, d’accés, rectificació, supressió i oposició, 

limitant el tractament i la portabilitat de les dades. Si un interessat es dirigeix 

directament al Prestador del Servei, ho comunicarà sense demora al Responsable.  

 

14. El Responsable queda exonerat de qualsevol responsabilitat que es pugues 

generar por l’incompliment per part de L’Encarregat del Tractament de les 

estipulacions del present contracte.  

 

15. Aquest Annex tindrà la mateixa durada que la delegació de serveis. 

 

16. Un cop complerta la prestació de serveis i finalitzada la relació entre 

ambdues parts, les dades de caràcter personal utilitzades por l’Encarregat de la 

mateixa manera que qualsevol suport o document en que consti alguna dada de 

caràcter personal objecte del tractament seran tornades al Responsable en un 

suport exportable informàticament en atenció a l’exerc ici del dret a la portabilitat de 

les dades. 

“...” 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Aprovar l’annex a la delegació de serveis als efectes que l’Encarregat del 

Tractament del servei de distribució d’aigua potable al municipi disposi de la 

informació necessària per a la seva gestió. 

 

Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura de l’annex a la delegació de serveis i 

demés tràmits que foren de menester per a l’execució d’aquests acords.  

 

Tercer. Comunicar l’adopció dels presents acords al Consorci de Gestió Integral 

d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), als efectes oportuns. 

 

Quart. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Delegat de Protecció de Dades de 

l’Ajuntament, als efectes corresponents. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Josep Buixeda Pagès, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 
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12.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament de la vicepresidència i 

de polítiques digitals i territori, i els ajuntaments de Llanars i Vilallonga de 

Ter, en relació amb el projecte de construcció de la via ciclista en el tram 

de Llanars a Vilallonga de Ter 

 

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, mitjançant 

l’empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, està impulsant el 

projecte constructiu “Via ciclista del Ter. Tram: Llanars – Vilallonga de Ter”, amb 

clau XC-10020.3 i el projecte constructiu complementari “Via ciclista del Ter. 

Llanars”, amb clau X-10020.3-C1. 

 

Aquests projectes constitueixen una fase del projecte global de perllongament de la 

Ruta del Ferro. Via ciclista del Ter St. Joan de les Abadesses – Llanars – Setcases i 

tenen per objecte la construcció del tram que permetrà la connexió dels nuclis 

urbans de Llanars i Vilallonga de Ter, en paral·lel a la carretera GIV-5264, amb una 

longitud d’aproximadament 2,9 quilòmetres i 3 metres d’amplada. 

 

Un cop executades les obres dels projectes esmentats la nova via ciclista del Ter 

serà de titularitat dels respectius ajuntaments per on discorre el seu recorregut i, 

en conseqüència, a partir d’aquell moment correspondrà acomplir-ne la gestió i 

conservació. 

 

La via ciclista discorre al seu pas per alguns dels municipis de Llanars i Vilallonga de 

Ter per zones inundables. Per aquest motiu, els ajuntaments, un cop assumeixin la 

titularitat, assumiran també la gestió del risc d’inundació en cas de previsió 

d’aiguats, d’acord amb les directrius que Protecció Civil fixa per a aquests casos.  

 

Per tal de reflectir documentalment els compromisos assolits, cal preveure la 

subscripció d’un conveni entre les parts. 

 

Vist el Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant el departament de la vicepresidència i de polítiques digitals i territori, i 

els ajuntaments de Llanars i Vilallonga de Ter, en relació amb el projecte de 

construcció de la via ciclista en el tram de Llanars a Vilallonga de Ter, en el qual es 

preveu la cessió als ajuntaments de les obres de la via ciclista i conseqüentment 

l’obligació dels ajuntaments a fer-se càrrec del correcte manteniment i gestió en els 

seus respectius termes municipals i gestionar el risc d’inundació en zones 

inundables. I que el conveni serà vigent i produirà els efectes des de la data de la 

seva signatura i mentre subsisteixin les actuacions que constitueixen el seu objecte, 

amb la previsió que si no s’haguessin realitzat les actuacions en el termini de 4 

anys comptats a partir de la data de signatura del Conveni, les parts podran, en 

qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, acordar unànimement 

la seva pròrroga per un període de fina a 4 anys addicionals o la seva extinció.  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat 

de Catalunya, mitjançant el departament de la vicepresidència i de polítiques 

digitals i territori, i els ajuntaments de Llanars i Vilallonga de Ter, en relació amb el 

projecte de construcció de la via ciclista en el tram de Llanars a Vilallonga de Ter. 

 



 
 

 
Pl. De l’OM, 3 – 17869-LLANARS – Telèfon 972 74 03 61 – Email: ajuntament@llanars.cat – CIF P-1709800-E 

 

Segon. Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la signatura del 

conveni i demés tràmits necessaris. 

 

Tercer. Comunicar la present resolució al Departament de la Vicepresidència i de 

Polítiques Digitals i Territori i a l’Ajuntament de Vilallonga de Ter pel seu 

coneixement i als efectes adients. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Josep Buixeda Pagès, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

13.- Proposta d’acord de l’Ajuntament de Llanars d’adhesió a la primera 

pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de catalunya (exp. 

2019.03) 

 

Antecedents  

 

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 

Comissió Executiva de data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del 

corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs 

de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per 

Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil 

de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), 

d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades: 

 

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 

IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 

ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 

IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 

HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 

 

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat 

anterior a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini 

legalment establert per a la interposició de recurs especial en matèria de 

contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses 

seleccionades, abans relacionades. 

 

3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest 

Consorci va adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre 

d’altres, aprovar l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules 

administratives particulars del procediment amb número de referència 

2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta 

electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva.  Prèvia 
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tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va adjudicar 

els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor preu 

en les  subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de 

sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, 

previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa 

ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES 

SAU pel lot 3.  

 

 

 

4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses 

adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament 

elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat 

anterior.  

 

5.- En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova 

definitivament la cessió, procedint a la formalització de la cessió de l’adjudicació 

dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica el 31 de 

març de 2021. 

 

6.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar 

definitivament la modificació iniciada el 28 de març que per la qual es passa d’una 

única actualització i un únic preu per tot l’any del contracte, a quatre 

actualitzacions que coincideixen amb l’inici de la pròrroga i l’inici de cadascun dels 

tres trimestres següents. Els preu quedaran fixats en base a la mitjana dels primers 

5 dies de cotització OMIP corresponents al trimestre a actualitzar en el mes anterior 

al inici del trimestre a actualitzar.  

 

7.- En data 25 d’abril  de 2022, la Comissió de Presidència  de l’ACM va acordar 

l’aprovació inicial de la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3.  

 

8.- En data 16 de maig de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova 

definitivament la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc 

que té com a objecte el subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya, (expedient de contractació núm. 2019.03.D01), per un 

període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 

2023. 

 

9.- l’Ajuntament de Llanars, per acord del Ple de 21 de juny de 2022 va disposar 

l’adhesió de l’Ajuntament de Llanars al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol 

de 2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos 

cadascun, i va aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica  dels 

punts de subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajutament següents: 

 

LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA  

ENERGIA SAU 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031446387160001EC0F 2.0DHA AVDA. LES SALETES 

2 ES0031448121460001CQ0F 2.0A SEMAFOR CATALUNYA-CERDANYA 
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3 ES0031448121457001MY0F 2.0A SEMAFOR CATALUNYA-QUINTA  

4 ES0031448077259001AW0F 2.0DHA CALLE DE LA PLANA 

5 ES0031446387060001ER0F 2.0DHA CARRER LA FONT 

6 ES0031448121464001XZ0F 2.0A SEMAFOR CARRER LA FONT 

7 ES0031446387019002XB0F 2.1A CARRER FONT 13 

9 ES0031446387105016RM0F 2.0A CARRER FONT RAFEL 21 BJOS 

10 ES0031446386950001TX0F 2.0A CARRER QUINTA BXOS ESCOLES 

11 ES0031446386950002TB0F 2.0A CARRER QUINTA BXOS ESCOLES 

12 ES0031446386957001MH0F 2.0DHA CARRER QUINTA 12 

13 ES0031448041483001ZL0F 2.0DHA PASSEIG DEL QUINTA 

14 ES0031446387653001KS0F 2.0DHA PLAÇA CLOSA BELLABRIGA 

15 ES0031446387093001FL0F 2.0A PLAÇA DE L’OM 

16 ES0031446387099001SQ0F 2.0A ZONA PISCINES MUNICIPALS 

*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 

2.1DHS 

 

LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA 

SAU 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031446387829001ZL0F 3.0A CARRER FONT 13 DUP BXOS 

*Incloure únicament els CUPS de la tarifa 3.0A 

 

10. L’ajuntament de Llanars té dos subministraments de la seva titularitat que 

actualment estan fora del contracte que té interès en incloure a la pròrroga: 

 

CUPS Ubicació  tarifa 

ES0031446387019003XN0F CARRER FONT 13 2.0A 

ES0031446387012001MW0F CATALUNYA, 1 SJLL 2.0A 

 

Fonaments de Dret. 

 

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 

LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 

règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 

 

Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 

contractuals. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats 

per Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al 

perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament 

d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2019.03). 

 

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 

núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de 
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l’entitat que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 

D01). 

 

Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions 

vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de 

funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei 

d’organització comarcal. 

 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, es proposa al Ple, l’adopció dels següents,  

 

ACORDS 

 

Primer. Disposar l’adhesió de  l’Ajuntament de Llanars a la primera pròrroga del 

contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de 

dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2022, període que es podrà prorrogar per 

dos períodes més de 12 mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, 

vigència inicial i pròrrogues, de quatre anys, sempre i quan sigui vigent la selecció 

de l’Acord marc.  

 

Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts 

de subministrament (CUPS) de titularitat del Ajuntament de Llanars, ordenats per 

lot, que s’inclouen al contracte: 

 

 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA 

ENERGÍA SAU 

 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031446387160001EC0F 2.0DHA AVDA. LES SALETES 

2 ES0031448121460001CQ0F 2.0A SEMAFOR CATALUNYA-

CERDANYA 

3 ES0031448121457001MY0F 2.0A SEMAFOR CATALUNYA-QUINTA  

4 ES0031448077259001AW0F 2.0DHA CALLE DE LA PLANA 

5 ES0031446387060001ER0F 2.0DHA CARRER LA FONT 

6 ES0031448121464001XZ0F 2.0A SEMAFOR CARRER LA FONT 

7 ES0031446387019002XB0F 2.1A CARRER FONT 13 

9 ES0031446387105016RM0F 2.0A CARRER FONT RAFEL 21 BJOS 

10 ES0031446386950001TX0F 2.0A CARRER QUINTA BXOS ESCOLES 

11 ES0031446386950002TB0F 2.0A CARRER QUINTA BXOS ESCOLES 

12 ES0031446386957001MH0F 2.0DHA CARRER QUINTA 12 

13 ES0031448041483001ZL0F 2.0DHA PASSEIG DEL QUINTA 

14 ES0031446387653001KS0F 2.0DHA PLAÇA CLOSA BELLABRIGA 

15 ES0031446387093001FL0F 2.0A PLAÇA DE L’OM 

16 ES0031446387099001SQ0F 2.0A ZONA PISCINES MUNICIPALS 

17 ES0031446387019003XN0F 2.0A FONT 13 (FOCUS ESGLESIA) 

18 ES0031446387012001MW0F 2.0A CATALUNYA 1 SJLL 
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LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA 

SAU 

 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031446387829001ZL0F 3.0A CARRER FONT 13 DUP BXOS 

 

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que 

inclou totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de 

transcripció.  

 

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document 

Word) que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les 

factures elèctriques i les dades de pagament. 

 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les 

publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en 

els plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 

2020. 

 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 

del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 

(Exp.2019.03 D1). 

 

Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són 

fixats per la regulació vigent.   

 

Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 31.900,00 

euros que s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2022, amb càrrec a les 

partides pressupostàries números: 2022.1.165.22100; 2022.1.920.22100; 

2022.1.340.22699; 2022.1.337.22699. 

 

Cinquè. Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA SAU, empresa adjudicatària de 

l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant -li els efectes de 

publicitat que siguin preceptius. 

 

Sisè. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT 

amb còpia al correu centraldecompres@acm.cat ), així com a la resta d’interessats 

que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Josep Buixeda Pagès, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

14.- Punts d'urgència 

 

No n'hi ha. 

 

15.- Mocions 

 

No se'n presenten. 
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16.- Precs i preguntes 

 

No se'n formulen. 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

Signat electrònicament, 
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