
ACTA DEL PLE DE 27 DE FEBRER DE 2012  
 
 
Caràcter: Extraordinària 
Hora de començament: 20:10  
Hora d’acabament: 20:16 
Lloc: Sala municipal 
 
Assistents: 
 
Sr. Carles Banús Puigivila (CiU) 
Sra. Francisca Clarà Rabal (CiU) 
Sr. Xavier Serra Malats (CiU) 
Sr. Josep Garriga Comas (TAV) 
Sr. José Antonio de la Mora Costas (TAV) 
Sra. Pilar Muntal Parés (TAV) 
Sr. Joan Roura Tena (ERC) 
 
 
 
Secretari accidental: Jordi Gros Roca 
 
Es dóna pas al següent  ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. aprovació  de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntament 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2012 
de conformitat amb la resolució GRI/120/2012, de 30 de gener i el decret 69/2008 
d’1 d’abril 

3. Adhesió  al conveni marc per al subministrament d’energia elèctrica. 
 
Prèviament l’alcalde informa que es retiren de l’ordre del dia els següents punts per tal 
d’incorporar algunes propostes sorgides de la reunió del passat divendres dia 24 de 
febrer amb els veïns i també per la pròrroga en el termini d’adjudicació en el PUOSC 
publicada en el DOGC del dia 23 de febrer de 2012. 
 

- Aprovació inicial  del projecte d’urbanització del Carrer Montseny. 

- Aprovació inici  expedient per la contractació de l’obra ordinària consistent en 
la obres “Urbanització del Carrer Montseny”. 

 

Josep Garriga Comas, manifesta que el seu grup està a favor de la retirada 
d’aquests punts. 



1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

 
De la redacció de l’acta de les sessió anterior, tots els membres del Ple en tenen 
coneixement ja que disposen d’una còpia. 
 
El Ple per unanimitat acorda aprovar l’acta del dia 13 de febrer de 2012. 
 
 
2.APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒM ICA A FAVOR 
DELS AJUNTAMENT PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERM INATS 
CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2012 DE CON FORMITAT AMB 
LA RESOLUCIÓ GRI/120/2012, DE 30 DE GENER I EL DECR ET 69/2008 D’1 
D’ABRIL 

De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de 
les bases de règim local, en concordança amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel quals s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals,aprovat per RD 2568/1986 de 28 de novembre, els 
membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici 
dels seu càrrec quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim 
de dedicació parcial- amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals 
de l’Estat-, així com a percebre indemnitzacions per les despeses originades en 
l’exercici del seu càrrec i assistències en la quantia i condicions que estableix el Ple de 
la Corporació. 
 
El Decret 69/2008, d’1 d’abril, regula el règim d’atribució de les compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments catalans, d’acord amb el nombre d’habitants i 
els altres requisits regulats en aquest Decret, per tal que abonin les retribucions de 
l’alcalde/essa o, d’altres persones electes, que exerceixen el seu càrrec en règim de 
dedicació exclusiva o parcial. 
 
La Resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals 120/2012, de 
30 de gener convoca l’atorgament de compensacions econòmiques a favor dels 
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a 
l’exercici 2012. De conformitat amb aquesta Resolució i atenent el tram de població el 
municipi de Tavèrnoles  li correspon una compensació unitària per a l’any 2012 de 
12.398,76 i d’import mensual de 1033,23 euros. 
 
Per tot això el Ple acorda per unanimitat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Establir que Carles Banús Puigivila, alcalde de l’Ajuntament, exerceixi els seu 
càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb unes retribucions brutes de 1033,23 



euros mensuals, corresponent-li ser el beneficiari de la compensació econòmica per a 
l’any 2012. 
 
Segon.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals participar 
en la convocatòria de concessió de compensació econòmica a favor de l’Ajuntament 
de Tavèrnoles perquè aboni la retribució de l’alcalde, Carles Banús Puigivila, per a 
l’exercici 2012, d’acord amb les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008, 
d’1 d’abril i la convocatòria GRI/120/2012, de 30 de gener. 

 

3.ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER AL SUBMINISTRAMENT D’ ENERGIA 
ELÈCTRICA 
 
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument 
que possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovant el plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regulen l’acord marc el 18 
de setembre de 2009. 
 
Atès que en el Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, núm. S 27-
038560, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc. 
 
Atès que en data 30 de març de 2010 va concloure el termini de presentació d’ofertes, 
havent estat presentades dues proposicions, corresponents a Unión Fenosa 
Comercial, SL i Iberdrola. 
 
Atès que, reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a l’obertura de 
les pliques, en sessió de 13 de maig de 2010 la Comissió Executiva del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local ha adjudicat provisionalment la contractació a 
Unión Fenosa Comercial, SL, la qual es va elevar a definitiva per acord de la mateixa 
Comissió en data 16 de juny de 2010. 
 
Atès que d’acord amb la contractació realitzada pel del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la 
legislació que regeix els contractes del sector públic. 
 
Atès que aquest acord marc, que conté uns preus de mercat molt competitius respecte 
dels actuals, es troba en període de pròrroga i permet l’adhesió fins el 31 de desembre 
de 2012. 
 
Atès que el Consell Comarcal d’Osona, a  través de l’Agència Local de l’Energia 
d’Osona, ha ofert a aquest ajuntament la coordinació i centralització de la contractació 
elèctrica, i el posterior control i seguiment de la facturació.  
 



Vistos els articles 196.1 i 198.3 del reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i la 
clàusula 31a del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que regulen l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya. 
 
El Ple acorda per unanimitat els següents  
 
ACORDS 
 
Primer.-  Adherir l’Ajuntament de Tavèrnoles a l’acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovat pel del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
Segon.-  Disposar que, en execució d’aquesta adhesió, es portin a terme els tràmits 
necessaris per formalitzar els contractes de subministrament d’energia elèctrica 
derivats de l’acord marc amb Unión Fenosa Comercial, SL, que figuren a l’expedient.  
 
Tercer.-  Encomanar a l’Agència Local de l’Energia d’Osona, del Consell Comarcal 
d’Osona, la funció d’interlocutora davant l’empresa comercialitzadora als efectes de la 
gestió i seguiment de la contractació elèctrica i de la facturació mensual de la mateixa, 
d’acord amb la relació de funcions que s’assumeixen des de l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona, que figuren a l’annex I que consta a l’expedient.  
 
Quart.-  Facultar tan àmpliament com en Dret sigui menester l’Alcalde-president 
d’aquest Ajuntament per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a 
la signatura del contracte. 
 
Cinquè.-  Notificar aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local i a 
l’Agència Local de l’Energia d’Osona, del Consell Comarcal d’Osona. 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de què tractar, l’alcalde aixeca la sessió essent les 
vint hores i setze minuts del dia 27 de febrer de dos mil dotze, de la qual cosa, com a 
secretari accidental estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental       Vist i plau 

L’alcalde 
 
 
Jordi Gros i Roca                                                               Carles Banús Puigivila 


